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The aim of this study was to examine international adoptees reflections of the own ethnic 
identity. Through semi-structured interviews, six adult adoptees shared their experiences 
from their childhood and the present concerning identity. Five different themes were used 
in the interviews to discuss identity; reflections of the self, interactions with the adoptive 
family, interactions with same-age peers, interactions with strangers and search of origin. 
The results of this study were analyzed through a social constructionistic perspective. The 
results indicate that the international adoptees’ ethnic identity and thoughts of origin 
fluctuate depending on the social context, point in time and the geographic location. The 
adoptees all experienced a feeling of normality within the adoptive family and were only 
reminded of their differing appearance in few instances involving social interactions with 
other individuals. The majority of the adoptees had been teased by same-age peers during 
the school years due to their foreign appearance, however the adoptees showed a tendency 
to tone down these experiences. Most of the adoptees had experienced discriminating 
treatment linked to interactions with strangers. The discrimination was linked to the 
adoptees’ feelings of being categorized as an immigrant. Two adoptees had thoughts of 
their origin at a young age, this resulted in self-constructed fantasies. Five adoptees had 
chosen to travel to the country of origin, however there was a variation of what the 
intentions were for the travels. Although the adoptees shared negative experiences and 
thoughts connected to their adoption they could also see benefits of being adopted. This 
was an aspect that had changed in time. The adoptees saw these benefits later in life which 
shows that feelings towards the own adoption may be dependent of an individual timeline. 

 

Key words: identity, ethnic identity/identifications, racialisation, inner/outer search of 
origin, roots. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Forskningen om allvarliga psykiatriska och sociala problem visar att det har gått bra för 

majoriteten av internationellt adopterade. Dock är risken för allvarliga utfall större inom 

många områden för internationellt adopterade jämfört med icke-adopterade. Dessa 

områden innefattar allvarliga psykiatriska och sociala problem samt vägen in i vuxenlivet. 

Allvarligare psykiatriska och sociala problem innefattar; sjukhusvård, 

självmordsproblematik och allvarliga sociala problem som missbruk och kriminalitet. 

Inom området vägen in i vuxenlivet inkluderas följande faktorer; flytta hemifrån, bilda 

familj, få barn, utbildning, inträde på arbetsmarknaden och försöjningsförmåga (Lindblad, 

Hjern & Vinnerljung, 2007). Frågan är vad denna förhöjd risk för vissa adopterade beror 

på?  

Forskningen om internationella adoptioner belyser ofta hur olika etnicitetspositioner 

påverkar adopterade. Identitetsfrågor och  den etniska identiteten kan vara  komplexa 

frågor när det gäller adopterade. När ett internationellt adopterat barn med ett ”osvenskt” 

utseende adopteras av en familj med vit hudfärg, signaleras tydligt att det saknas 

biologiska band (Martinell Barfoed 2008). Att internationellt adopterade ungdomar har ett 

”extraarbete” att utföra när det gäller sin identitetsbildning jämfört med andra i samma 

ålder, är många forskare överens om. Extraarbetet innefattar en sammansmältning av att 

förstå att de är adopterade, att de har ett ”annorlunda” utseende och en annan bakgrund i 

sin personlighet (Dalen 2007). Utlandsadopterades identitetsposition kan betraktas som 

relativt ovanlig. Det kan finnas en känsla av att vare sig tillhöra det land man är född i eller 

har växt upp i. Utseende och tillhörighet är därmed frågor som kan vara centrala för 

utlandsadopterades identitet (Hübinette, 2007). Den etniska identiteten kan uppfattas som 

oproblematisk hos utlandsfödda adopterade. Dock blir frågan problematisk när den 

självupplevda ”etniska identiteten” hos den adopterade inte stämmer överens med hur 

andra personer uppfattar den adopterades ”etniska identitet” (Irhammar, 1997). Att känna 

sig svensk men ha ett ”osvenskt” utseende kan vara problematiskt för många utlandsfödda 

adopterade. Att omgivningen betraktar och påminner den adopterade om detta kan ledda 
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till oro och stress hos den adopterade. Den adopterade blir i sin tur en individ som utsänder 

främlingskap, invandrarskap och icke-västerländskhet (Hübinette, 2007). 

Identitet och etnicitet är omfattande är begrepp som kan definieras och användas på olika 

sätt. Psykoanalytikern Eriksons definition av en väl förankrad identitetskänsla är en 

subjektiv, stark känsla av helhet och kontinuitet. Utgår man från Eriksons definition av 

identitet, kommer adoptivbarn stå inför stora utmaningar i identitetsuppbyggnaden 

eftersom kontinuitet och helhetskänsla oftast saknas (Erikson, 1968). Begreppet identitet 

kan skilja sig åt beroende på vilket perspektiv man väljer att betrakta det utifrån. Det 

socialkonstruktionistiska synsättet anser att jaget uppstår i det sociala samspelet som pågår 

mellan människor dagligen. Eftersom människor samspelar med olika personer på olika 

platser och på olika tider, har inte människan ett statiskt och fixerat jag. Varje person har 

istället multipla jag vilka inte alltid är förenliga med varandra (Burr, 1995). Denna studie 

kommer i första hand att utgå från den senare synen på identitet. 

Det kan även vara svårt att definiera vad etnicitet och ”etnisk identitet” är och hur den ska 

betraktas hos adopterade. Är ”etnisk identitet” en stabil känsla hos en person eller är 

”etnisk identitet” föränderlig? Är etnicitet knuten till födelselandet eller till landet där man 

har vuxit upp? Hur kan en person känna en etnisk identifikation till ett land som han eller 

hon aldrig har varit i? Om en person känner sig svensk men har en hudfärg som signalerar 

att personen är utländsk, kan man ändå säga att denna persons etnicitet är svensk? Vad 

händer om en person har en etnisk identifikation som inte överensstämmer med 

omgivningens perception? Kan man ha flera olika etniska identifikationer? Frågorna kan 

vara många. 

Internationella adoptioner startades i större skala i Sverige på 60-talet.  Under de senaste 

två decennierna har antalet internationella adoptioner mer än fördubblats (Nordin Jareno, 

2007). Hittills har ungefär 49 000 barn adopterats till Sverige. Varje år adopteras ungefär 

800 barn från andra länder till Sverige (MIA, 2009). Eftersom antalet adoptioner ökar hela 

tiden anser jag det vara av relevans att undersöka denna grupp. Jag anser vidare att den 

”etniska identiteten” hos internationellt adopterade i interetniska adoptioner är ett 

intressant område att undersöka. Utgår man från forskningen verkar det som om 

internationellt adopterade har stora utmaningar i sin identitetsuppbyggnad. 
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Utlandsadopterade skiljer sig från andra immigranter eftersom de både tillhör gruppen 

första generations utomvästerländska invandrare och att de samtidigt delar 

socioekonomiska och kulturella förhållanden med den infödda majoritetsbefolkningen i 

Sverige (Hübinette & Tigervall, 2008). Jag anser att det är intressant att undersöka detta 

område, dels för att det inte finns så mycket forskning inriktat på de adopterades 

perspektiv och dels för att det är intressant att belysa hur de adopterade själva uppfattar sin 

tillhörighet och etniska identitet.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vuxna internationellt adopterade med 

utländskt utseende uppfattar sin ”etniska identitet”. För att undersöka detta har följande 

frågeställningar formulerats: 

• Hur har adopterade uppfattat sin egen etniska identitet som adopterad under sin 
uppväxt? Har den varit föränderlig? 

• Hur har adopterade upplevt omgivningens reaktioner om den egna etniska 
tillhörighet?  

• Finns det/har det funnits ett intresse för födelselandet eller den biologiska 
bakgrunden? Hur har det kommit till uttryck? 

2. Tidigare forskning 

2.1 Orientering om kunskapsläget 

I mitt uppsatsarbete kommer jag att studera hur den ”etniska identiteten” hos internationellt 

adopterade med utländskt utseende ser ut och har sett ut under deras uppväxt. Jag använde 

mig av begrepp som ”internationella adoptioner” och/ eller ”identitet” (engelskans 

motsvarighet: ”international adoption” och ”identity”) för att söka litteratur och artiklar. 

Engelskans begrepp ”inter-racial” och ”transracial” var passande sökord för att beskriva en 

adoption där hudfärgen på adoptivbarnet skiljer sig från adoptivföräldrarnas hudfärg.  Jag 

kombinerade även min sökning med ordet ” etnicitet” och engelskans ”ethnicity”.  
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Jag sökte svensk litteratur i Lunds universitets bibliotekskatalog, Lovisa. När jag sökte på 

begreppen ”adoption” och ”identitet” fick jag endast fyra träffar. Dock var alla dessa fyra 

böcker relativt relevanta för min studie.  

För att söka utländsk forskning sökte jag i Cambridge Scientific Abstracts (CSA). Jag 

valde att samsöka i databaserna Social services abstracts och Sociological abstracts. Det 

visade sig att det generellt fanns mycket forskning om adoptioner. För att specificera min 

sökning, sökte jag på ”adoption” +”transracial” och ”identity”. Detta gav 91 träffar, varav 

60 var peer-reviewed. Ovanstående sökningar har hjälpt mig att få fram relevant litteratur 

och artiklar för mitt uppsatsarbete.  

2.2 Etniska identifikationer 

I Irhammars avhandling Att utforska sitt ursprung (1997) studeras utlandsfödda 

adopterades identitetsbildning. Resultaten visar att hela 88% (n=159) av 

undersökningsgruppen upplevde sig själva som svenska i huvudsak. 12% (n=22) 

identifierade sig inte i första hand som svenska. Inom denna grupp fanns olika grupper av 

självuppfattande etnisk identitet. 11 personer hade en etnisk identitet byggd på 

födelselandet och uppfattade sig själva som exempelvis indier eller chilenare, 9 personer 

uppgav att de kände sig som en blandning av det etniska ursprunget och svenskhet och 2 

personer uppgav sig som ”internationella” och urskiljde därmed ingen tydlig etnisk 

tillhörighet. I den kvalitativa undersökningsdelen av Irhammars (1997) studie belyses de 

tankar som dominerade hos de adopterade. En av dem handlade om de adopterades egna 

perspektiv när det gällde frågan ”Vem är jag i relation till mitt ursprung?”. 

I sin avhandling Berättelser om adoption belyser Martinell Barfoed (2008) att utseendet 

kan vara betydelsefullt och att den ”icke-vita” hudfärgen kan vara mer problematisk än 

själva adoptionen. Att man har en annan hudfärg än idealet, med vilket avses det 

stereotypa ”svenska utseendet” med blont hår och blåa ögon, riskerar man per definition att 

betraktas som ”annorlunda”. Vidare visar resultaten att det kan vara svårt för 

internationellt adopterade att sammanbinda känslan att vara svensk med det egna 

utseendet, eftersom hudfärgen ofta signalerar att de kommer från ett land som inte är 
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Sverige. Även om den adopterade känner sig svensk kan denna självtillhörigheten 

försvagas eftersom personen påverkas av omgivningen som ständigt granskar dem. 

Omgivningens påverkan och förväntningar på klara och tydliga etniska tillhörigheter kan 

leda till att den adopterade har svårt att  balansera sina olika tillhörigheter (Martinell 

Barfoed, 2008). 

Hübinette (2007) har granskat utlandsadopterade svenskars självbiografer och 

problematiserar den ”icke-vita” kroppen. Han finner att det är i skolåldern som det 

utländska utseendet blir ett problem och därmed aktualiseras den ”icke-svenska” kroppen 

som börjar rasifieras av omgivningen. Att uppfatta den ”icke-vita” kroppen som något 

ofrivilligt och olustigt är, enligt Hübinette (2007), vanligt hos utlandsfödda adopterade. 

Om omgivningen påminner den adopterade om denna ”icke-vita” kropp kan det leda till en 

osäkerhet, stress och oro hos den adopterade. För att minska risken för att omgivningen 

uppfattar den adopterade som icke-svensk är en vanlig strategi att den adopterade väljer att 

distansera sig från andra utlandsfödda adopterade. Hübinette (2007) använder begreppet 

transrasial identifikation för att förklara när en individ självidentifierar sig ”motsatt” till sin 

kropp. Detta kan exemplifieras hos en internationellt adopterad som har en icke-vit kropp 

men identifierar sig som svensk och västerländsk. Dalen (2007) resonerar på liknande vis 

och menar att det är inte är själva utseendet som är problemet, utan problemet ligger i att 

utseendet skiljer sig från utseendet av familj, syskon, släkt och vänner. Detta leder till att 

utländska adopterade placeras i samma fack som invandrare och flyktingar, en grupp som 

adopterade i regel inte identifierar sig med. 

Hübinette och Tigervalls (2008) bok Adoption med förhinder är aktuell för min studie 

eftersom den belyser och undersöker vardagsrasism och etnisk identitet genom samtal med 

adopterade och adoptivföräldrar. Författarna visar att ett icke-svenskt utseende kan leda till 

att man som adopterad särbehandlas under skoltiden. Det kan dock vara svårt för den 

adopterade att koppla denna särbehandlingen till det egna utseendet (Hübinette & 

Tigervall, 2008). När det gäller upplevelser i vardagen som kan uppfattas som rasistiska, 

fann Hübinette och Tigervall (2008) i sin studie, att det fanns en tendens att de adopterade 

tonade ner upplevelserna. Detta gjordes genom att dels ”ursäkta beteendet” utifrån 

motparterns perspektiv och dels genom att normalisera vardagsrasistiska upplevelser 
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genom att säga att det är ”något man får räkna med”. Hübinette och Tigervall (2008) tror 

att det senare beror på att adopterade inte har något att jämföra med, till skillnad från 

migranter har de inte fått uppleva hur det känns att tillhöra den normativa 

majoritetsbefolkningen. Martinell Barfoed (2008) fann liknande resultat i sin studie när det 

gällde en nedtoning av  incidenter som kan uppfattas som exkluderande. Dock resonerar 

hon annorlunda och menar att en möjlig anledning är att de inte uppfattar incidenterna som 

bekymmersamma och att de möjligen vill undvika att tillskriva sig en etikett som 

”annorlunda”. Det finns en skillnad på upplevd diskriminering beroende på var personen 

befinner sig. Intervjupersoner beskriver att det kan vara en skillnad på hur andra människor 

bemöter dem beroende på om de är i en storstad eller ute på landsbygden (Hübinette & 

Tigervall, 2008). Vidare kan det diskuteras vad som är att betrakta som norm i olika städer 

i dagens Sverige, det finns antagligen städer och stadsdelar där det normativa utseendet 

inte längre är ljus hy, ljust hår och blåa ögon.   

Hübinette och Tigervall (2008) har undersökt relationen mellan ras, språk och namn hos 

utlandsfödda adopterade. Till skillnad från många migranter, har adopterade svenska som 

modersmål och oftast helsvenska tilltalsnamn. Detta kan leda till en viss förvirring i nya 

möten med andra människor. Den adopterade kan känna att hon eller han behöver förklara 

sig för en ny person då frågor kan uppstå eftersom den adopterades utseende inte är 

sammanhängande med att den adopterade talar flytande svenska och har ett svenskt namn. 

När det gäller jobbsökande kan detta också vara problematiskt. Adopterade är ofta 

medvetna att det råder en diskriminering på  arbetmarknaden mot personer med utländskt 

utseende. Eftersom adopterade kan prata flytande svenska och oftast har ett svenskt namn 

avslöjar de sin etnicitet först när de skickar in en bild till arbetsplatsen eller när de kallas 

till intervju. Det kan uppstå en förvirring vid anställningsintervjuer eftersom motparten 

kanske väntar sig att träffa en vit svensk (Hübinette & Tigervall, 2008). 

2.3 Att ”söka rötter” 

Martinell Barfoed (2008) har genom att analysera artiklar i dagspress visat att det nästan 

har blivit en norm för adopterade att söka sina rötter. Det betraktas som en självklarhet. Så 

behöver det inte vara för alla. Tonåren är en tid då många barn reflekterar över sin 
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bakgrund. Tonåren är även en tid då adopterade ofta aktualiserar sin adoption och kan 

börja reflektera över innebörden och konsekvenserna av denna. Resultat från Irhammars 

(1997) studie visar att adopterade ungdomars tankar kring deras adoption ofta handlar om 

varför de adopterades bort och vem deras biologiska föräldrar är och har för utseende. 

Irhammars (1997) studie visar att 70% (n=127) av de undersökta hade tankar och 

funderingar om sitt biologiska ursprung. Drygt hälften av dem var öppna för ett mer aktivt 

sökande för att få fram mer information om detta. Det var några av deltagarna som hade 

gjort konkreta försök att få fram mer information medan endast ett par stycken hade haft 

kontakt med biologiska föräldrar eller släktingar. De som hade bestämt sig för att inte ta 

reda på något om deras biologiska ursprung i nuläget hade kommit fram till detta beslut av 

tre olika skäl: de var rädda för vad informationen kunde visa, de var rädda för att såra 

adoptivföräldrarna eller för att de var rädda för att verkligheten inte skulle stämma överens 

med fantasin. När det gäller att söka information om det etniska ursprunget såg Irhammars 

(1997)  resultat lite annorlunda ut. Av de undersökta var det 35%  (n=63) som hade ett 

intresse för sitt etniska ursprung. Majoriteten av de undersökta hade inte rest till 

ursprungslandet men uttryckte en vilja att göra detta i framtiden. Det var endast ett fåtal 

som hade besökt ursprungslandet. 

Vidare kan det vara relevant att granska om adopterades bekantskapskrets kan vara av 

betydelse när det gäller intresset och funderingar om det etniska ursprunget. Irhammars 

(1997) studie visar att det var ovanligt för adopterade att ha andra utlandsfödda adopterade 

eller invandrare som vänner. De flesta adopterade hade vita svenska vänner. Irhammars 

(1997) studie visar att den grupp som kände sig ha en ”icke-svensk” självidentitet oftare 

bodde i familjer som hade enbart adopterade barn. Det var denna grupp som oftare aktivt 

intresserade sig för sitt etniska ursprung. Irhammars resultat stämmer överens med 

Hübinette och Tigervalls (2008) resultat som också visar att det inte är så vanligt att 

adopterade har haft invandrare i sin bekantskapskrets. Dock kan det finnas en viss 

nyfikenhet riktad mot invandrare. 
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3. Teori och begrepp 

3.1 Socialkonstruktionism 

Jag har valt att analysera resultaten från min studie ur ett socialkonstruktionistiskt synsätt. 

Nedan följer en redogörelse för det socialkonstruktionisktiska synsättet och hur det kan 

knytas an till forskning om internationellt adopterade. Jag har valt att belysa alla delar av 

perspektivet i detta avsnitt, dock vill jag poängtera att vissa delar är mer aktuella och 

relevanta för min studie. De delar som är mest aktuella är det som belyses nedan i punkt 

ett; en kategorisering av världen utifrån hur den upplevs och punkt två; identitet 

konstrueras i sociala samspel (Burr, 1995). 

Socialkonstruktionism är en teoretiskt inriktning som har vuxit fram allt eftersom nya 

betraktelsesätt att studera människor har uppkommit. Det finns ingen fast definition för 

socialkonstruktionism dock stödjer den dessa nya synsätt som möjliggör mer kritiska 

alternativ inom främst psykologi och socialpsykologi (Burr, 1995). Redan 1985 urskiljdes 

det  fyra olika ståndpunkter vilka utgör grunden för socialkonstruktionism, Burr (1995) 

redovisar dessa i sin bok An introduction to social constructionism. För att definiera ett 

synsätt som socialkonstruktionistiskt ska denna grunda sig på en eller flera av följande 

antaganden.  

Den första punkten innebär att socialkonstruktionism kritiskt granskar antaganden som 

uppfattas som självklara om hur vi uppfattar världen och oss själva. Detta motsäger 

positivism och empirism eftersom socialkonstruktionism uppmanar till att vara kritisk till 

hur vi uppfattar världen och att denna enbart inte kan undersökas genom observation och 

hur vi upplever den. Hur vi människor väljer att dela upp världen i kategorier behöver inte 

vara realistiska uppdelningar, det behöver inte vara egenskaperna i tingen själva som gör 

att de behöver kategoriseras utan denna kategorisering beror på människors perception av 

världen. Exempelvis menar socialkonstruktionism att könskategoriseringen är en 

kategorisering som människor har skapat efter att de har uppfattat att det finns olika 

egenskaper hos människor. Socialkonstruktionism hävdar att det likväl kunde finnas en 

kategorisering av långa och korta människor, den viktiga frågan i sammanhanget är varför 
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människor känner ett behov av att kategorisera människor utifrån personliga egenskaper 

som tex. kön (Burr, 1995).  

Denna punkt kan kopplas till problematiken kring ”etnisk identitet” hos utlandsfödda 

adopterade. Det kan först och främst diskuteras om adopterade ska betraktas och 

kategoriseras som en särskild grupp. Det kan vidare diskuteras hur denna kategorisering 

som människan känner ett behov av att göra kan påverka adopterades identifikationer. 

Forskning visar att adopterade  kategoriseras av andra till olika etniska grupper utifrån 

utseende. Kön och ras är sociala konstruktioner som är centrala i den sociala identiteten 

eftersom de är visuella markörer. Omgivningen kan exempelvis kategorisera en adopterad 

utifrån enbart utseendet och kan kategorisera denna som ”utländsk” eller som en 

”invandrare”. Detta kan bli problematiskt för den adopterade i och med att denna inte själv 

kategoriserar sig själv som detta (Hübinette & Tigervall, 2008). 

Den andra punkten belyser betydelsen av tidpunkt och kultur. Hur en människa uppfattar 

världen och kategoriserar den  har en direkt anknytning till när och var denna person lever. 

Ett exempel på detta är normer som är faktorer som både är kulturella och historiskt 

specifika. En persons förståelse är därmed knuten till en specifik tidpunkt och kultur och är 

även ett resultat av dessa två. Därför kan det inte antas att en persons sätt att uppfatta 

världen är mer riktig och närmare sanningen än en annan persons (Burr, 1995). 

Den tredje punkten sammanlänkar kunskap till socialt samspel. Socialkonstruktionism 

menar att all kunskap skapas genom sociala samspel människor emellan. Det är inte genom 

observation som människan skapar sin kunskap och verifierar den, utan detta uppstår i de 

vardagliga sociala processer och interaktioner som människor ständigt har med varandra. 

Denna kunskap kan även kallas för ”sanningen” och är sättet som människan uppfattar 

världen vid just den tidpunkten. Kunskap om den egna identiteten är något som 

konstrueras i det sociala samspelet, enligt socialkonstruktionister. Identitet anses vara 

socialt placerat och anses inte vara statisk inom personen. Därmed kan personer ha 

multipla identiteter beroende på vem de samspelar med (Burr, 1995). 



10 

 

Den fjärde och sista punkten poängterar att kunskap och sociala handlingar är direkt 

knutna till varandra. Allt eftersom kunskap om världen förhandlas fram mellan människor 

resulterar detta i sociala handlingar (Burr, 2005). På samma sätt kan det resoneras hur 

synen på adopterade har förändrat. Det kan tex. antas att adopterade med utländskt 

utseende ansågs vara ”exotiska” på 60-talet när de första internationella adoptionerna 

började. Med tiden och på grund av den ökade invandringen till Sverige kanske denna syn 

har förändrats. I dagens Sverige finns fler personer med utländskt utseende, vilket i sin tur 

kan leda till att synen på adopterade förändras och att dessa kategoriseras i samma grupp 

som just invandrare. 

Det har riktats kritik mot det socialkonstruktionistiska synsättet. Hacking (2000) anser att 

socialkonstruktion har blivit kraftlös eftersom detta synsätt har blivit på modet. Han anser 

att socialkonstruktionism har resulterat i två problem. Det första är att 

socialkonstruktionism har blivit en del av den diskurs som den själv försöker upplösa, dvs. 

socialt problem, eftersom problem gällande sociala konstruktioner redan ligger i begreppet. 

Det andra är att det är lätt att förlora helheten när man fokuserar på detaljer som det 

socialkonstruktionistiska perspektivet gör.  

Jag menar dock att det socialkonstruktionistiska perspektivet är aktuellt i denna studie 

eftersom jag tycker att det är användbart när personers egna berättelser analyseras. Jag har 

valt detta perspektiv eftersom begreppet identitet är föränkrat i detta synsätt med betoning 

på det sociala samspelet. Eftersom jag anser att begreppet ”etniska identifikationer” 

betonar en etnisk samhörighet eller etnisk igenkänning till andra personer eller grupper, 

anser jag att det sociala samspelet mellan den adopterade och andra personer kan vara av 

betydelse i synen på den egna ”etniska identiteten”. 

3.2 Begrepp 

Följande begrepp är aktuella för denna studie och kommer att användas i analysen av 

resultaten. 
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3.2.1 Identitet och identifikation 

Identitet är ett begrepp som används på olika sätt inom forskning. När det handlar om den 

personliga identiteten kan begreppet användas bl.a. för att belysa en  självförståelse, för att 

förstå gemensamma faktorer mellan personer och för att hitta grundläggande sidor hos sig 

själv. Det är viktigt att särskilja begreppet identitet med begreppet identifikation. 

Identifikation kan betraktas som ett sätt att klassifiera sig själv till en särskild deskription 

eller till en viss kategori. Betraktar man begreppet identifikation ur ett psykodynamiskt 

perspektiv anses det vara en emotionell identifikation till en annan person eller grupp. 

Identifikation kan  betraktas som en process medan begreppet identitet urskiljer villkor 

(Brubaker, 2004).  

Identitet är ett begrepp som kan ses från olika perspektiv. Det perspektiv som är aktuellt i 

denna uppsats, det socialkonstruktionistiska perspektivet, anser att identiteter skapas i  

sociala och relationella samspel. Faktorer som ingår i identiteten, exempelvis 

maskulint/feminint, svart/vit, hetero-/homosexuell, är faktorer som byggs upp socialt och 

är inte väsentliga egenskaper eller grunddrag hos en person (Burr, 1995). Vidare anser 

socialkonstruktionister att hur personer uppfattar sig själva byggs upp genom språket 

eftersom människor använder sig av språk för att strukturera sina erfarenheter genom att 

exempelvis sätta ord på sina känslor och uppfattningar om världen, det finns alltså olika 

sätt att konstruera bilden av sig själv. 

3.2.2. ”Etnisk identitet” 

Begreppet ”etnisk identitet” urskiljer en identitet som är förankrad till en viss etnicitet. 

Nationalencyklopedins (2010) definition av etnicitet är följande: “tillhörighet till en etnisk 

grupp, en social relation mellan grupper av människor vilka ser sig själva som kulturellt 

distinkta i relation till andra grupper.” (Nationalencyklopedin, 2010-01-18). Aleksandra 

Ålund (1997) använder begreppet etnicitet i relation till invandring, social 

exkludering/inkludering och social integration i det växande multikulturalistiska samhället. 

Hon belyser den syn på etnicitet som bygger på utestängandet av andra. Denna syn 

betraktar etnicitet som given, ursprunglig, oföränderlig och djupt rotad (Ålund, 1997). 
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Rogers Brubaker (2004) har studerat begreppet etnicitet genom att befinna sig i en etnisk 

blandad stad i Transylvanien. Han menar att etnicitet är något som inte enbart uppstår 

inom politiska projekt utan även i vardagslivet. Etnicitet uppstår bl.a. i kognitiva scheman, 

i sociala interaktioner, organiserande rutiner och inom sociala nätverk. Brubaker (2004) 

menar att etnicitet oftas sammanlänkas till en viss grupp, folkslag eller land. Han 

uppmanar till att betrakta etnicitet ur ett annat perspektiv. Han anser att etnicitet inte är 

beroende av enheter eller kollektiv av människor utan bör betraktas som dynamisk, 

processuell och relationell. 

När det gäller internationella adoptioner används begreppet etnisk identitet ofta för att 

beskriva barnens identitetsutveckling. Etnisk identitet omfattar en individs upplevelse av 

tillhörighet till en etnisk grupp samt dennes tankar, upplevelser och beteende som kan 

kopplas till den etniska samhörigheten. Etnisk identitet är ett brett begrepp som innefattar 

utseende, språk och etnisk grupptillhörighet. Upplevelse av kulturell tillhörighet och 

intresse för ursprungskultur ingår också i detta begrepp. Etnisk identitet kan delas upp i två 

delar; etnisk självidentifikation och extern identifikation. Med etnisk självidentifikation 

menas den etniska tillhörighet som individen själv identifierar sig med. Den externa 

identifikationen innefattar hur andra uppfattar individens etniska tillhörighet. Etniska 

markörer såsom språk och utseende (exempelvis hudfärg, hårfärg, kläder) är betydelsefulla 

i den externa identifikationen (Irhammar, 1997). När den etniska självidentifikationen och 

den externa identifikationen är entydiga, är situationen oproblematisk. Är dessa två 

perspektiven inte sammanlänkade blir situationen problematisk. Exempelvis kan det bli 

problematiskt när en utlandsfödd adopterad känner sig ”svensk” men inte blir behandlad 

eller uppfattad som ”svensk” av andra (Dalen, 2007).  

Hübinette och Tigervall (2008) problematiserar begreppet etnicitet i relation till 

adopterade. Eftersom etnicitet innefattar språk, religion och nationalitet, kan etnicitet i sin 

helhet inte användas för studier av adopterade, i så fall är adopterade etniska svenskar. 

Etnicitetsbegreppet är ändå ett begrepp som används i relation till adopterade, Hübinette 

och Tigervall (2008) tror att detta beror på att etnicitet i stor utsträckning har ersatt 

rasbegreppet eftersom etnicitet ofta kopplas till att adopterade ser kroppsligt annorlunda ut 

än vita svenskar. I min studie har jag valt att använda etnicitet, på ett liknande sätt som 
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Irhammar (1997), för att beskriva den adopterades etniska identitet utifrån utseende, 

upplevelse av kulturell samhörighet och intresse för ursprungskultur. 

Trots att det råder en diskussion om vad begreppet etnicitet innebär, har jag ändå valt att 

uttrycka mig med detta ord, både i intervjuerna och i analysen. Detta pga. att jag tror att det 

finns en kulturell förankrad definition på vad ordet innebär. Dock vill jag poängtera att jag 

inte ifrågasatte intervjupersonernas definition av etnicitet, därmed finns det en risk för att 

det inte har funnits ett samförstånd om ordet. Andra begrepp som jag har använt mig av är 

nationalitet och kultur. Definitionerna för dessa begrepp kan också diskuteras och 

reflekteras över. Jag upplevde att det fanns en kulturell förankrad idé om vad orden 

betydde i intervjuerna. Etnicitet, nationalitet och kultur är tre närliggande begrepp som lätt 

flyter samman. Detta är något som jag har varit medveten om i analysen, dock har jag valt 

att fokusera på ordens definition som de har framställts under intervjuerna. 

Eftersom begreppen etnicitet och identitet kan ha olika innebörd har jag valt att skriva 

begreppet etnisk identitet inom citationstecken. 

3.2.3 Rasifiering 

Begreppet rasifering kan härledas från rasforskning där individer, utifrån utseendemässiga 

särdrag, tillskrevs olika egenskaper och beteenden. Raser insorterades och hiearkiserades. 

Detta är ett begrepp som kan användas i forskning om utlandsfödda adopterade eftersom 

det än idag pågår rasifieringsprocesser i människors interageranden (Hübinette & 

Tigervall, 2008). Det är därmed inte raser som skapar rasifiering utan det är 

rasifieringsprocesserna som uppstår mellan människor som skapar föreställningen om 

raser. Eftersom rasifiering innebär att man sorterar in individer och grupper utifrån 

utseende, är ras därmed inte en faktor som finns i personen och är statisk utan det är en 

faktor som människor tillskriver sig själva och andra (Hübinette & Tigervall, 2008).  

3.2.4 Inre och yttre sökning av ”rötter”. 

Inre och yttre sökning är begrepp för att beskriva och dela upp adopterades funderingar om 

sitt biologiska ursprung. En inre sökning kännetecknas genom tankar och föreställningar 
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hos den adopterade. Yttre sökning är ett intresse för att aktivt söka mer information om det  

biologiska urpsrunget (Irhammar, 1997). I sin D-uppsats problematiserar Andersson 

(2004) metaforen ”rötter”. ”Rötter kan ses som ett sätt att uppfatta kulturella identiteter, en 

metafor som används flitigt i vetenskapliga framställningar och i vardagssamtal utan att 

ifrågasättas. Metaforen om att en person har ”rötter” bygger på att en ”god” 

identitetsutveckling är direkt beroende på att personen har en förankring till en specifik 

kultur. Risken med metaforen är  att den kan bli självuppfyllande. Martinell Barfoed 

(2008) anser att begreppet ”rötter” inte bara kan knytas till en identitetsutveckling utan 

även till en tillhörighet, till en persons plats i världen. Rotmetaforen kan därmed antyda att 

avsaknaden av ”rötter”, dvs. ”rotlöshet” är en grundläggande brist hos en person. 

4. Metod 

4.1 Metodval 

Jag har valt att använda kvalitativa forskningsintervjuer som metod i mitt arbete. Jag anser 

att denna metod är passande för min uppsats eftersom den överensstämmer väl med vad 

jag vill undersöka. Den kvalitativa forskningen strävar ofta efter att ge en bild av 

förståelse, innebörd, begreppsutveckling eller teoretisk generalisering. Den kvalitativa 

forskningsintervjun, till skillnad från kvantitativ forskningsmetod, producerar deskriptiv 

data genom att lyfta fram människors egna ord och berättelser. Därigenom kan forskare 

finna förståelse för intervjupersonerna utifrån deras egna referensramar (Levin, 2008). 

Genom intervjuer vill jag att mina intervjupersoner ska berätta om olika upplevelser och 

känslor från sin barndom. Eftersom detta är högst personligt lämpar sig kvalitativ metod 

bäst eftersom den lyfter fram intervjupersonernas egna ord och berättelser och även ger 

mig som intervjuare chansen att ställa ytterligare fördjupande frågor i intervjusituationen.    

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform har specifika 

frågor men forskaren i intervjusammanhanget har även möjlighet att fördjupa svaren 

genom att förtydliga och utveckla det som intervjupersonen svarar. Semistrukturerad 

intervjuform skiljer sig från den standardiserade intervjuformen eftersom den tillåter 

intervjupersonen att svara på frågorna med egna ord. Till skillnad från fokuserade 

intervjuer är det lättare att jämföra olika intervjuer på grund av att intervjuerna blir mer 
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strukturerade. Den semistrukturerade intervjuformen är därmed en mellanform av den 

fokuserade och den strukturerade intervjumetoden (May, 2001). Jag anser att det 

ovannämnda är fördelarna med att använda den semistrukturerade intervjuformen i mitt 

arbete. Jag har funderat över nackdelarna med att använda denna intervjuform. Eftersom 

berättelser om människors barndom är personliga och därför kan vara känsliga, har jag 

funderat över om denna metod är för strukturerad att den kommer att begränsa 

intervjupersonernas svar. Alternativet hade varit att använda den ostrukturerade eller 

fokuserade intervjumetoden. Denna metod har en öppen karaktär och ger intervjupersonen 

större frihet att svara på frågorna utifrån sina egna referensramar (May, 2001). Dock anser 

jag att den semistrukturerade intervjuformen lämpar sig bäst i denna uppsats eftersom det 

blir lättare att få tydliga svar som knyter an till intervjufrågorna.  

4.2 Urval och avgränsning 

Intervjupersonerna i denna studie är vuxna adopterade som är över 25 år. På grund av 

etiska och praktiska skäl har jag valt att inte genomföra intervjuer med adoptivbarn. 

Anledningen till att jag har valt en åldersgräns på 25 år är för att jag anser att personer över 

denna ålder oftast har fått en distans till sin barndom. Jag har haft för avsikt att intervjua 

personer som har flyttat hemifrån och tagit egna beslut om sin framtid eftersom jag tror att 

det blir lättare för dem att reflektera över sin uppväxt. Jag har vidare valt att enbart studera 

adopterade som har adopterats av vita svenskar och därmed har en annan hudfärg än sina 

adoptivföräldrar.  

Vad gäller urvalet av intervjupersoner har jag använt mig av snöbollsmetoden. 

Snöbollsmetoden innebär att en grupp personer hjälper forskaren att komma i kontakt med 

intervjupersoner, varefter dessa intervjupersoner hjälper forskaren att komma i kontakt 

med fler intervjupersoner (May, 2001). Jag använde mig av denna metod eftersom jag 

ansåg att det var lämpligaste sätt att komma i kontakt med intervjupersoner. Jag tror att det 

kan vara svårt att identifiera adopterade och komma i kontakt med dem. Jag övervägde att 

ta kontakt med särskilda adoptionsföreningar för att få kontakt med intervjupersoner. Jag 

bestämde mig för att inte göra detta eftersom jag då skulle få tag på intervjupersoner som 

är mer aktiva i adoptionsfrågor och att detta eventuellt skulla kunna ”färga” mina resultat.  
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Jag känner till vuxna adopterade via personer i min bekantskapskrets och har valt att 

intervjua dem. Vidare har jag hört med dem om de känner andra vuxna adopterade som jag 

kan intervjua vilket har resulterat i de övriga intervjupersonernas deltagande i denna 

studie. Snöbollsmetoden är ett icke-sannoliketsurval som leder till att forskaren kommer i 

kontakt med en viss grupp och det kan vara gynnsamt när man undersöker en grupp som är 

svår att identifiera (Aspers, 2007; May, 2001). En aspekt av detta är att man lätt fångar in 

personers åsikt som ingår i ett visst nätverk och därmed inte får med andra personers 

perspektiv utanför denna krets (May, 2001). För att maximera variationen kan forskaren 

aktivt leta efter personer med egenskaper som kan tros påverka resultatet, exempelvis ålder 

och kön (Aspers, 2007). Jag har utfört sex intervjuer. Jag har inte aktivt letat efter 

intervjupersoner med vissa egenskaper för att exempelvis styra åldersfördelningen eller 

könsfördelningen. Eftersom jag har använt mig av snöbollsmetoden har det visat sig att 

intervjupersonerna är relativt lika varandra i ålder. Könsfördelningen har dock varit jämn 

med hälften kvinnor och hälften män. Följande sex intervjupersoner deltog i denna studie: 

Intervjuperson 1 (IP 1):  Internationellt adopterad man, 33 år. 

Intervjuperson 2 (IP 2): Internationellt adopterad man, 32 år. 

Intervjuperson 3 (IP 3): Internationellt adopterad kvinna, 28 år. 

Intervjuperson 4 (IP 4): Internationellt adopterad man, 29 år.  

Intervjuperson 5 (IP 5): Internationellt adopterad kvinna, 26 år. 

Intervjuperson 6 (IP 6): Internationellt adopterad kvinna, 34 år. 

4.3 Tillvägagångssätt 

Redan på ett tidigt stadium under arbetet kontaktades två intervjupersoner per telefon. 

Genom dem fick jag kontakt med andra adopterade. Jag förklarade syftet med uppsatsen, 

en ungefärlig tidsplan för intervjun samt hörde mig för om de godkände att intervjun 

spelades in på band. Innan intervjutillfället fick intervjupersonerna ta del av ett 

informationsbrev (se bilaga 1) som förklarade syftet med intervjun, frivillighet och 

anonymitet. Brevet skickades via e-post eller togs med till intervjutillfället och tilldelades 

intervjupersonen innan intervjun påbörjades. 
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Eftersom intervjupersonerna bodde i olika städer och hade olika arbetstider samt 

personliga scheman, utfördes intervjuerna på olika platser och på olika sätt. Två av 

intervjuerna utfördes på intervjupersonernas arbetsplats, en av intervjuerna utfördes i ett 

klassrum på Socialhögskolan i Lund, en av intervjuerna utfördes i mitt hem och två av 

intervjuerna utfördes via Skype och telefon. Jag upptäckte en klar fördel att intervjua 

personerna personligen eftersom det var lättare att se andra faktorer i kommunikationen, 

exempelvis kroppspråk. Jag tror även att det var lättare för intervjupersonen att berätta om 

sina upplevelser när de såg mina ansiktsuttryck och kroppsspråk som respons till deras 

svar. På grund av att två intervjupersoner befann sig på annan ort och tillgång till en fysisk 

intervju var begränsad, utfördes intervjuerna via internet med hjälp av Skype.  Det 

förekom vissa störningar i intervjuerna med Skype eftersom det ibland var svårt att höra 

vad som sades och därför fick båda parterna upprepa sig ett par gånger. En av intervjuerna 

fick avbrytas vid upprepade tillfällen eftersom det var för mycket störningar under 

samtalet. Efter ett antal försök fick intervjun återupptas per telefon. 

Innan intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 2). Denna bestod av av fem 

huvudsakliga teman; egen uppfattning av nationell tillhörighet, adoptivfamiljen, skola och 

jobb, utomstående personer och utforskande av rötter. Jag insåg tidigt att det var omöjligt 

att hålla mig till den ordningsföljden som frågorna stod i intervjuguiden, detta på grund av 

att många av intervjupersonerna pratade fritt om deras upplevelser. Jag ansåg att detta var 

något positivt och något att ta tillvara på och därför valde jag att följa intervjupersonernas 

berättelser och vara flexibel när det gällde ordningen av intervjufrågorna.  

Eftersom jag använde mig av intervjupersoner som ingick i min bekantskapskrets, 

reflekterade jag mycket kring för- och nackdelarna med detta. May (2001) förklarar att det 

finns två motsatta poler i en intervju: totalt engagemang och distanserad analys. Dessa 

poler anser jag vara svåra att förena i en intervjusituation där man är bekant med 

intervjupersonen. Fördelarna är att personerna kan känna sig bekväma och därför ansåg jag 

att jag kunde få utförliga berättelser och ett bra djup i intervjuerna. Detta skulle kunna 

jämföras med det som May (2001) kallar för totalt engagemang. Nackdelarna är att det kan 

bli en laddad situation om intervjupersonen ska svara på känsliga frågor om sin barndom 

som denna inte har reflekterat över vilket eventuellt kan påverka empirin. Jag tog 
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ovanstående reflektioner i beaktande och bestämde mig tidigt för att utföra en 

”testintervju” med en person som jag kände genom andra i min bekantskapskrets. Efter 

intervjun reflekterade jag över hur det gick och hur stämningen kändes under intervjun. 

Eftersom jag ansåg att ”testintervjun” gick bra, valde jag att fortsätta intervjua övriga 

intervjupersoner som jag kände till sedan innan.  

Intervjuerna har transkriberats så ordagrant som möjligt. I citaten som presenteras under 

rubriken ”Resultat och analys” kommer korta pauser att markeras med: … När några ord 

saknas i citatet markeras detta med: […]. När flera meningar saknas i citatet markeras detta 

med: [---] När intervjupersonen väljer att citera en annan person i sin berättelse anges detta 

med enkla citationstecken ('). När jag själv har valt att förtydliga något som 

intervjupersonen berättar, förtydligas detta med [mina förtydliganden]. 

Intervjupersonerna har anonymiserats i denna studie genom att namn, adoptionsland och 

vissa yrken har ändrats. 

4.4 Bearbetning och analys 

Jag använde en bandspelare för att spela in intervjuerna, skriva ut intervjun och sedan 

analysera den. Nackdelarna med användning av bandspelare är att intervjupersonerna kan 

känna sig hämmade av bandspelaren i sina svar och det kan ta lång tid att skriva ut 

intervjun. Dock tycker jag att fördelarna överväger nackdelarna; det ger ett bra underlag 

för tolkning, forskaren kan koncentrera sig på intervjupersonen eftersom han/hon inte 

behöver anteckna och det finns ingen risk för att forskaren ersätter intervjupersonens ord 

med sina egna (May, 2001).  

Vidare har jag använt mig av kodning för att analysera empirin och därmed delat upp 

resultaten i fyra avsnitt; pendlande identifikationer, kända möten, okända möten och 

reflektioner kring de biologiska ”rötterna”. Kodning är ett sätt att begreppsliggöra data. 

Genom kodning kan forskaren jämföra empirin (exempelvis olika intervjuer) genom att 

hitta likheter och sedan kategorisera dem utifrån olika rubriker (May, 2001).   
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4.5 Resultatens tillförlitlighet (validitet och reliabilitet) 

Aspers (2007) förklarar hur forskaren ska bedöma hållbarheten i empirin. Primärmaterial 

är det material som forskaren själv har skapat och denna har normalt högst hållbarhet. 

Eftersom jag kommer att använda mig av kvalitativa intervjuer kommer min empiri 

huvudsakligen bestå av primärmaterial, något som visar på hög hållbarhet. May (2001) 

redovisar den kritik och problemställningar som intervjuer ger upphov till; 

intervjupersonernas redogörelser är subjektiva, det kan finnas omständigheter runt omkring 

som intervjupersonerna inte är medvetna om och forskaren kan enbart få full förståelse av 

händelser genom att befinna sig i kontexten där dessa äger rum. Eftersom 

intervjupersonerna i min studie kommer att berätta om sin barndom, något som ligger i det 

förflutna, är det omöjligt för mig som forskare att befinna mig i kontexten. Men eftersom 

det är deras egna livsberättelser det handlar om anser jag att det är störst möjlighet att nå 

relevant empiri genom att just intervjua dem personligen. En kvantitativ enkät hade 

möjligtvis bidragit till mer generaliserbara svar, dock  hade det inte funnits möjlighet för 

mig som intervjuare att fördjupa frågorna.   

4.6 Etiska överväganden 

Det kan reflekteras över om adopterade ska betraktas som en klientgrupp som är ”särskilt 

utsatta”. Om detta är fallet skulle adopterade möjligen inte vara en grupp att undersöka 

pga. etiska skäl. Martinell Barfoed (2008) för en liknande diskussion i sin avhandling och 

återger att forskningen visar att adopterade tillskrivs en särskildhet som är värd att studera. 

Frågan är vad denna särskildhet innebär? Forskningen visar att det har gått bra för 

majoriteten av internationellt adopterade, dock finns det en viss ökad risk för allvarligare 

utfall inom vissa områden, exempelvis psykisk hälsa (Lindblad, Hjern & Vinnerljung, 

2007). Mycket av forskningen om adoption lyfter fram risker och problem med adoption. 

Fördelen med detta är att vissa adopterade känner en lättnad över att problemen 

aktualiseras. Nackdelen däremot är att det finns en risk att man karaktäriserar adopterade 

på gruppnivå (Martinell Barfoed, 2008). Jag är medveten om att adoption kan upplevas 

som en ruptur i barndomen av adopterade vilket kan påverka negativt senare i livet. Dock 

har jag  kommit fram till att jag inte vill stigmatisera intervjupersonerna i min studie på 
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förhand. Eftersom forskningen visar att majoriteten av adopterade mår bra, har jag valt att 

utgå från detta och inte kategorisera adopterade som en klientgrupp utan istället betrakta 

dem som individer med egna livsberättelser.  

Som jag tidigare har nämnt, har jag funderat och reflekterat mycket kring begreppen närhet 

och distans när det gäller valet av mina intervjupersoner. Eftersom jag har intervjuat några 

personer som jag känner genom andra i min bekantskapskrets, är de inte helt anonyma för 

mig. Det kan vidare nämnas att jag anser att min relation till intervjupersonerna inte har 

varit så personliga och nära att jag har bedömt att de har varit opassande som 

intervjupersoner. Det är även viktigt att nämna att jag inte har varit en del av deras uppväxt 

och att jag inte känner till deras berättelser sedan tidigare. Jag anser att det är bra att jag 

har varit medveten om denna faktor vilket har resulterat i ett medvetet arbete att bibehålla 

en balans av det som May (2001) kallar för totalt engagemang och distanserad analys.  

När det gäller min egen position till ämnet adoption, är jag själv inte adopterat och har inte 

några adoptivbarn. Dock har jag ett ”osvenskt” utseende eftersom mitt ursprung är 

asiatiskt. När det gäller frågor som rör identitetsuppbyggnad som handlar om att vara 

uppvuxen i Sverige med annan hudfärg, kan jag relatera till intervjupersonerna. Innan 

intervjuerna var jag medveten om att intervjupersoner som inte känner mig kanske skulle 

funderar på om jag är adopterad eller inte. Intervjuarens etniska tillhörighet är en faktor 

som kan påverka intervjupersonernas svar (May, 2001). Det visade sig att alla 

intervjupersoner som inte kände till min bakgrund frågade mig efter intervjun om jag själv 

var adopterad. Detta ledde till att jag efter intervjun diskuterade min bakgrund med 

intervjupersonerna och samtalade lite om upplevelser och åsikter som vi hade gemensamt. 

Intervjusituationer är asymmetriska möten eftersom den ena partnern söker information av 

den andra partnern (Andersson & Swärd, 2008). Att det är jag som intervjuare som 

bestämmer intervjufrågorna är ett exempel på denna asymmetri. Att skapa en bekväm och 

avslappnad miljö för intervjupersonerna genom att ”småprata” lite innan intervjun tror jag 

bidrog till att intervjupersonerna inte kände sig underkastade. Det är var även mitt ansvar 

att se till att det fanns utrymme för intervjupersonerna att utveckla sina svar så att de kände 
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att deras åsikter kom fram ordentligt. Att visa hänsyn och respekt kan också leda till att 

intervjupersonerna kan känna att deras berättelse är betydelsefulla för undersökningen. 

5. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer jag att presentera resultaten från denna studie och analysera dem 

utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Jag kommer även att jämföra resultaten från 

min studie med de studier som framgår i avsnittet om tidigare forskning. Resultaten 

presenteras utifrån fyra teman; pendlande identifikationer, kända möten, okända möten och 

reflektioner kring de biologiska ”rötterna”. I avsnittet pendlande identifikationer 

presenteras intervjupersonernas personliga uppfattningar om deras ”etniska identitet”. 

Avsnittet kända möten innefattar intervjupersonernas syn på ”etnisk identitet” i relation till 

familj och vänner. I avsnittet okända möten presenteras intervjupersonernas syn på ”etnisk 

identitet” i relation till utomstående personer. I det sista avsnittet, reflektioner kring de 

biologiska ”rötterna”, presenteras intervjupersonernas syn på den egna inre och yttre 

sökningen av ursprung.   

5.1 Pendlande identifikationer 

Under intervjuerna utgick jag från en intervjuguide med olika teman, en av dessa var 

nationell tillhörighet. Det visade sig vara stor variation kring hur intervjupersonerna 

resonerade om detta. Tre personer identifierade sig som svenska, två personer identifierade 

sig som en blandning av svensk och sin ”ursprungliga” tillhörighet och en person valde att 

identifiera sig som ”mer utländsk”. De tre personerna som identifierade sig själva som 

svenska nämnde vidare att det kände sig svenska fast att de hade ett utländskt utseende. IP 

4 problematiserar detta:  

Jag har ett utländskt utseende så jag känner att jag inte ser svensk ut men jag är nog 

väldigt mycket svenne. I mitt tankesätt är jag nog väldigt mycket svenne även om jag 

har ett utländskt utseende. (IP 4). 

Berättelsen tyder på att det finns en medvetenhet om att utseende i någon mening kan 

motsäga en ”etnisk” identitet. Detta överensstämmer med begreppet transrasial 
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identifikation som Hübinette (2007) använder. Intervjupersonen identifierar sig ”motsatt” 

sin kropp, dvs har en icke-vit kropp men identifierar sig själv som vit. IP 4 använder ordet 

”svenne” för att beskriva sin identitet. Under intervjun fanns det ett samförstånd mellan 

mig som intervjuare och intervjupersonen om innebörden av detta ord. Ordet ”svenne” kan 

betraktas som ett modernt ord som relateras till ordet ”svensk”, det beskriver ett svenskt 

utseende och svensk kultur i mer traditionell mening. För att förtydliga kan ordet ställas 

mot sin motsats, ”blatte”, ett modernt slangord som associeras till ”utländskt utseende” och 

utländsk kultur. Därmed kan ordet ”svenne” respektive ”blatte” betraktas som en etikett 

som sätts på en person utifrån utseende och sätt. Ordet kan också uppfattas som ett 

skällsord om det används på fel sätt. Liknande resultat av användandet av ordet ”svenne” 

framkommer i en kvalitativ intervjustudie om adopterade av Martinell Barfoed (2008). 

De två personerna som kände sig som en blandning av två nationaliteter, den svenska och 

sin ”ursprungliga” tillhörighet, har båda varit mer aktiva i sitt sökande av sitt biologiska 

ursprung än de två som kände sig svenska. De refererar båda två till resor till 

ursprungslandet som en tid då de började identifiera sig mer med sin ursprungliga 

bakgrund: 

Nu är det två år sen som jag faktiskt var tillbaka i Chile för första gången. Och efter att 

jag hade varit där så har jag känt mig väldigt mycket mer chilensk än vad jag har gjort 

tidigare. […] I många många fall känner jag mig mer chilensk än svensk, men 

balansen där är väldigt hårfin. (IP 2). 

Ett annat exempel är följande av IP 3: 

Sen jag var tillbaka i Kina så känner jag mig nog väldigt mycket kinesisk. […] jag 

känner att jag har en fot i varje land liksom. Jag känner mig hemma på båda ställena. 

Fast ändå känner jag mig […] så vet jag att jag aldrig kommer att vara riktigt svensk i 

Sverige på grund av mitt utseende och heller inte riktigt kinesisk i Kina för att jag inte 

kan språket. Men jag känner ändå att jag tar det bästa av båda världarna. (IP 3). 

IP 2 och IP 3s uppfattningar om sig själva är direkt länkade till tid och rum. En persons 

förståelse är knuten till en specifik tidpunkt och kultur och är därmed ett resultat av dessa 

samverkande faktorer (Burr, 1995). Intervjupersonerna berättar att resorna till 
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ursprungsländerna var en vändpunkt i den ”etniska” identifikation. Efter resan hade de en 

annan syn på sin identitet jämfört med innan. Detta visar att identitet kan vara geografiskt 

definierad och föränderlig över tid. Vidare berättar båda två att de känner sig mer 

chilenska respektive kinesiska beroende på situationen. Båda finner att de pendlar mellan 

de olika identiteterna beroende på vem de samspelar med samt var de befinner sig. IP 2 

delger i sin intervju att han känner sig mer chilensk så fort han pratar spanska med någon 

spansktalande men att han känner sig mer svensk när han är med sin adoptivfamilj. 

Paralleller kan dras till det socialkonstruktionistiska perspektivets betoning på att 

förståelsen är knuten till rummet. Hur intervjupersonerna uppfattade sig berodde på i 

vilken situation de befann sig i. I det ovannämnda citatet av IP 3, problematiseras hennes 

syn på att aldrig riktigt passa in i båda länder. Anledningarna är hennes normbrytande 

utseende i Sverige och avsaknaden av språkkunskaper i Kina. Dessa två anledningar kan 

uppfattas som två faktorer som är tydligt länkade till det sociala samspelet (jfr Burr, 1995). 

Intervjupersonen passar inte in i Sverige eftersom hon i samspel med andra svenska 

personer kategoriseras utifrån sitt utseende som ”icke-svensk”. Att hon inte passar in i 

Kina är att hon i det sociala samspelet med andra kineser inte kan kommunicera med det 

gemensamma språket och därmed kategoriseras som ”icke-kines”. 

Den person som kände sig ”utländsk” motiverar detta med att hon inte kan knyta sin 

identitet till en viss kultur samt att det är svårt att karaktärisera vad ”svenskhet” betyder. 

Det kan vara värt att nämna att denna person, som är adopterad från Indien, inte enbart är 

uppvuxen i Sverige med sin adoptivfamilj utan också har tillbringat en del av sin uppväxt i 

Sydamerika. Hennes adoptivföräldrar har inte varit särskilt ”svenska” i sättet, ur hennes 

synpunkt, en anledning till varför hon tror att hon inte känner sig svensk. Dock poängterar 

hon att det fanns en period när hon var yngre som hon hade ett behov av att känna sig 

svensk: 

Jag hade det behovet när jag var liten. Jag ville ju bo i Sverige, så jag ville vara som 

alla andra, jag ville åka på semesterresa till Mallorca och äta spaghetti och köttfärssås 

liksom alla andra barn gjorde. Men sen märkte jag liksom, mina föräldrar gjorde det åt 

mig [dvs. för min skull] men sen kom jag på; men det här tycker inte jag är kul, jag 

gillar inte det här. (IP 5). 
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Även detta citat visar att identitet är länkad till tid och att den därmed är föränderlig i tid. 

Detta citatet avser dock inte en allmän tidsperiod utan beskriver det personliga livsloppet 

för intervjupersonen. Intervjupersonen beskriver sina upplevelser utifrån ett historiskt 

händelseförlopp ur sitt liv och beskriver därmed hur den egna tolkningen av världen och 

identitet har förändrats över tid. 

Att intervjupersonerna har svarat så olika när det gäller nationell tillhörighet kan tolkas 

som att alla har olika syn på verkligheten. De har alla varit uppväxta i olika förhållanden 

som är specifika just för dem, vilket innebär att de har skapat sina föreställningar om 

omvärlden genom samspel med olika personer. Därmed skapas även olika och individuella 

föreställningar om  identitet (jfr Burr, 1995). Likheter kan finnas mellan resultaten från 

denna studie och Irhammars studie (1997) som också visade på variation när det gällde 

frågan om identitetsbildning. Det finns en tendens att betrakta internationellt adopterade 

som en ”särskild” kategori med liknande uppfattningar (jfr Martinell Barfoed, 2008). Min 

studie visar att så inte är fallet. 

När det gällde betydelsen av ett utländskt utseende var åsikterna bland intervjupersonerna 

även här väldigt olika. Fyra personer, tre män och en kvinna, hade inte alls funderat på sitt 

utseende i relation till andra under uppväxten. Dock fanns det en medvetenhet att de hade 

ett utländskt utseende men det var inget som de tänkte vidare på. Två av dessa fyra 

personer hade vuxit upp antingen med andra syskon som också var adopterade eller med 

adoptivsläktingar som har en utländsk bakgrund. Att ett utländskt utseende var vanligt 

inom adoptivfamiljen var anledningen till att intervjupersonerna inte uppfattade sitt eget 

utseende som något anmärkningsvärt.  

De övriga två intervjupersonerna, som båda är kvinnor, uttalade sig om en problematik 

kring det ”icke-svenska” utseende.  

[…] alltså mycket saker inte gick mig i vägen så tänkte jag bara 'Men ohh om jag bara 

hade sett ut som alla andra så hade det varit bättre.' [---] Det jobbiga var när jag var 

ännu yngre, i 13 års åldern. Då tyckte jag inte om mina ögon så då stod jag vid spegeln 

och tryckte till de ögonen jag ville ha. Europeiska ögon liksom.[---] Idag är jag ju, till 
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skillnad från när jag var yngre, är jag bara glad över att jag inte ser ut som alla andra 

eller har samma liv som alla andra. Jag har en annan historia att berätta. (IP 3). 

IP 5 berättar om följande föreställning som hon hade när hon var liten: 

[…] när jag var liten så hade jag väldigt svårt att förstå att jag var brun, det här låter 

jätteknäppt men jag hade jättesvårt att förstå det utan jag trodde att jag var vit. Pappa 

var ju vit och min syster var ju vit och det var inte förrän min mamma sa att 'Du är ju 

brun och det är för att du kommer från ett annat land' och jag fattade inte och sa 'Jag 

förstår inte vad du menar.' [---] jag verkligen vägrade inse det. Och sen när man kom 

upp i första klass ehh och andra klass det är då man börjar vända på det och börjar se 

det som ett problem. (IP 5). 

De ovannämnda berättelserna från IP 3 och IP 5 kan jämföras med Hübinettes (2007) 

resultat som visar att den ”icke-vita” kroppen kan uppfattas som olustig och ofrivillig hos 

utlandsfödda adopterade, särskilt i skolåldern. Intervjupersonernas berättelser kan ses som 

en kategorisering av utseendet. Faktorer i identiteten byggs upp socialt, även stabila 

faktorer är ständigt under social förhandling. Ett exempel på en sådan faktor är hudfärg. 

Att intervjupersonerna reflekterar över sin egen hudfärg eller ögonform tyder på att de har 

kategoriserat sitt eget utseende utifrån hur de tolkat sin omgivning. Detta kan tolkas som 

en rasifieringsprocess, dvs. en kategorisering och hierkiserande av raser utifrån gällande 

normer i samhället (Hübinette och Tigervall, 2008),  inom den adopterade. Dock visar 

citatet av IP 3 att  känslor kring den ”icke-vita” kroppen är knuten till tid eftersom hon nu i 

vuxen ålder ser fördelar med ett ”annorlunda” utseende istället för de nackdelar som hon 

gjorde när hon var yngre. Enligt dessa resonemang kan inte adopterades egna 

uppfattningar om sig själva i relation till normen uppfattas som statiska. Utgår man från 

berättelsen från IP 3 kan man tydligt se att den egna inställningen till normen kan 

förändras och utvecklas över tid. Att vara ett undantag från majoriteten kan både uppfattas 

som negativt och positivt beroende på tid och situation. 

 

 



26 

 

5.2 Kända möten 

I studier om utlandsfödda adopterade hävdas ibland att det är problematiskt för adopterade 

att det egna utseendet skiljer sig från adoptivfamiljens utseende (Dalen 2007). Under 

intervjuerna för denna studie berättade alla intervjupersonerna att de hade haft en bra 

uppväxt och att deras föräldrar och syskon hade behandlat dem som ”en i familjen”. Flera 

av intervjupersonerna kommunicerade detta med en känsla av självklarhet, detta var inget 

som de hade reflekterat över eftersom de kände en stark tillhörighet till sin adoptivfamilj. 

Alla som deltog i studien hade vuxit upp med syskon varav två intervjupersoner hade 

syskon som också var internationellt adopterade. Även om alla intervjupersoner inte kände 

sig annorlunda i relation till sina familjer, både till utseende och till det faktum att de är 

adopterade, fanns det flera berättelser om incidenter som väckte tankar hos dem under 

uppväxten. IP 4, adopterad från Korea, urskiljer följande minne av en incident vid 

middagsbordet när hans lillasyster, som är biologisk till adoptivföräldrarna, ställer frågor 

om hans utseende: 

IP 4: […] min syster som är åtta år yngre än mig, hon har ju ibland undrat. Typ  

'Varför är du mörk?' typ.                                

CL: Hur brukade du svara då eller hur hanterade du det?                  

IP 4: Jag vet inte, någon gång har jag blivit sur och tagit illa till mods faktiskt.        

CL: Gjorde du det?                      

IP 4: Ja. Jag tror det hände någon gång vid matbordet och så har min syster sagt till 

mig 'Ja, var är din mamma någonstans?' och då har jag blivit väldigt sur tror jag och 

slog till min lilla syster. För att eh jag menade ju att min mamma sitter ju framför här, 

precis i samma rum. (IP 4). 

IP 4 berättade tidigare under intervjun att han aldrig upplevde sig själv som annorlunda i 

relation till sin familj. Dock beskriver han ovan nämnda situation som möjligtvis kan ses 

som en aktualisering av adoptionen i relation till adoptivfamiljen. Berättelsen visar att 

intervjupersonen kände sig frustrerad av sin systers uttalande. Det verkar som 

intervjupersonen har haft en föreställning om sig själv som har likställt honom med övriga 

syskon när det gäller tillhörigheten till föräldrarna. Dock kan det tolkas som att denna 

föreställning blir splittrad vid detta tillfället då systern påminner honom om ett möjligt 
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”annorlundaskap”. Med socialkonstruktionistiska glasögon skulle man kunna beskriva 

detta som ett möte där nya föreställningar byggs upp genom språket (jfr Burr, 1995). 

Genom det sociala samspelet med sin syster skapar intervjupersonen en stundtals ny bild 

av sin identitet i familjen. Detta väcker starka känslor hos intervjupersonen som tar uttryck 

i att han känner sig sur och slår till systern. 

IP 5 delade med sig av känslor som hon hade under sin uppväxt om hur det var att ha ett 

annat utseende än sina föräldrar. Hon betonar detta genom att berätta om en händelse när 

utomstående personer uppmärksammade likheten mellan systern, som är biologisk till 

föräldrarna, och mamman: 

[…] Alltså när jag var yngre och våra föräldrar hade några som kom på besök och de 

kunde säga såna grejer som 'Oh vad lik Sara börjar bli dig Ulla!' som min mamma 

heter. Då kunde jag bli såhär, 'Jaha, vad tråkigt det kommer jag aldrig att bli.' […] Att 

min syster blir mer och mer lik mina föräldrar varje dag, alltså när det gällde såna 

saker som kanske fick mig att känna såhär utanför. (IP 5). 

Fokus i denna berättelse ligger på intervjupersonens frustration över något som är helt 

ouppnåeligt, hon kommer aldrig att vara lik sin mamma till utseendet. Även i detta 

exempel är det en annan person som påminner intervjupersonen om att hon är annorlunda 

till utseendet. Det medför att hon känner sig utanför, som hon beskriver det. Det var det 

sociala samspelet mellan alla fyra personer som samtalet berördes, som gav 

intervjupersonen känslan av utanförskap. Dalen (2007) för ett liknande resonemang och 

betonar att utseendet inte är problemet, utan det är olikheten mellan den adopterade och 

den övriga familjen som är problematisk. IP 5 berättar vidare om hur detta utanförskap 

påverkade henne när hon umgicks med andra jämngamla: 

[---] När jag kom in i den där åldern på mellanstadiet, i början på högstadiet, då 

började jag förstå det mer och mer och då tyckte jag att det var ganska jobbigt […] jag 

ville också vara lik mina föräldrar och så fick jag för mig att alla andra också såg det. 

Jag tänkte mest på vad alla andra tänkte och så liksom, på mig och mina föräldrar till 

exempel. […] Allt det där när föräldrarna skulle vara med, då tyckte jag att det kunde 

vara lite sådär. Jag började se likheten mellan alla mina kompisar och deras föräldrar. 
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[---] Det var också för att barn började poängtera det, att jag var mörk och mina 

föräldrar var vita och det var konstigt och allt det här. [---] i större städer, på 

gymnasiet, eller när jag bodde utomlands så har jag faktiskt aldrig tänkt på det. (IP 5). 

Berättelsen skildrar en medvetenhet hos intervjupersonen om de yttre skillnaderna mellan 

sig själv och föräldrarna vilket påverkar  tankarna i samspelet med jämngamla. Som 

nämndes tidigare, har IP 5 tillbringat en del av sin uppväxt i Sydamerika. Hon nämner 

senare i intervjun att hon inte funderade på denna olikhet mellan sig och sina föräldrar när 

hon befann sig i Sydamerika eftersom det fanns många andra familjer som hade en 

blandning av olika hudfärger. Det var inte förrän hon kom till Sverige, till en by där 

majoriteten var vita svenskar, som skillnaderna blev problematiska för henne. Detta tyder 

på att känslan av att vara annorlunda var geografiskt och kulturellt definierad för henne. 

När hon kom till Sverige var det vanligt att familjemedlemmar hade samma hudfärg, något 

som inte stämde överens med intervjupersonens familj. Intervjupersonen betonar även att 

hon upplevde att det var en skillnad i hur mycket hon tänkte på olikheten beroende på var 

hon befann sig, liknande resultat hittas i Hübinette och Tigervalls (2008) studie. Vidare 

kan det diskuteras om det också pågår en kategorisering av utseende i relation till släkt. 

Det finns en delad kulturell förståelse att familjemedlemmar är lika varandra till utseendet 

eller delar gemensamma drag. Det kan reflekteras över om människor även kategoriserar 

och parar ihop yttre likheter mellan olika personer till en kategori som heter släkt, tex. ser 

man två personer som är lika varandra kan man kategorisera dem som syskon eller kusiner 

osv. Detta blir problematiskt för den adopterade eftersom hon eller han inte placeras i 

samma grupp som sin adoptivfamilj av personer som inte känner till adoptionen.  

När det gäller jämngamla kompisar eller klasskamrater, hade inte majoriteten av 

intervjupersonerna varit utsatta för några större incidenter som de kan ha uppfattat som 

exkluderande. Det var endast en som hade varit med om en upplevelse i skolan som hon 

uppfattade som mobbing och direkt kränkande. De flesta uttalade sig om att de har blivit 

kallade för något negativt men de var väldigt noggranna med att poängtera att de inte var 

utsatta för mobbing utan att det bara var andra som retades. IP 1 exemplifierar detta: 

Och sen visst....sen har man ju alltid, vad ska man säga, hittat skillnader rent alltså 

fysiskt. Jag har inte blivit mobbad eller kanske retad har man blivit, men det har alla 
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blivit. […] kallar man en som har fräknar någonting så är det lätt att kalla mig 

någonting. Så det har ju varit en del av spelet. Men jag har inte känt mig orättvist 

behandlad. (IP 1), 

IP 3 som är adopterad från Kina uttrycker liknande känslor: 

Ja, när jag var yngre så blev jag retad. Eller jag vet inte retad, det kan jag inte säga 

men mycket tjing tjong och så.  […] Men när jag var yngre så tog jag åt mig och jag 

kan fortfarande ta åt mig. Ibland när någon springer förbi och säger någonting tokigt, 

varför måste man säga det liksom? Men sen samtidigt det är samma sak om man är 

blond, kanske man får heta något annat.  […] Men sen jobb känner jag inte så utan det 

var nog mer skolan. (IP 3). 

I båda berättelserna finns det en medvetenhet hos intervjupersonerna om att andra 

jämngamla har utsatt dem för negativ behandling. Dock verkar det råda en tveksamhet till 

vilken grad av allvar de upplever incidenterna. I sättet de beskriver incidenterna undviker 

de att använda ord som mobbing och retning men det finns inget säkerställt ord som 

beskriver berättelserna. Det sättet som intervjupersonerna väljer att prata om incidenterna 

kan tolkas på olika sätt. Det kan ses som en tendens att neutralisera incidenterna genom att 

hänvisa till andra som också kan bli kallade för negativa namn, detta kan jämföras med 

Hübinette och Tigervalls (2008) resultat. Det kan dock även tolkas som att 

intervjupersonerna helt enkelt inte har tolkat incidenterna som problematiska (jfr Martinell 

Barfoed, 2008). I intervjupersonernas resonemang kan man vidare se en tendens till att 

intervjupersonerna kategoriserar andra som också kan bli utsatta för negativt bemötande. 

Exempelvis nämner IP 1 människor med fräknar och IP 3 nämner blonda personer som 

exempel. Det kan också poängteras att utfrån det socialkonstruktionistiska synsättet (jfr 

Burr, 1995) kan dessa incidenter uppfattas olika beroende på vem det är som blir utsatt för 

dem, dvs det finns olika berättelser och uppfattningar. Även om intervjupersonerna inte 

uppfattade situationerna som kränkande kan det finnas andra som hade gjort det. IP 3s 

berättelse stämmer överens med Hübinettes (2007) artikel, det är i skolåldern som 

omgivningen börjar rasifiera den adopterades ”icke-svenska” kropp.  
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5.3 Okända möten 

Under intervjuerna ställdes frågor om upplevd särskiljande behandling av utomstående 

personer. Alla medverkade verkade koppla orden särskiljande behandling till en negativ 

erfarenhet, att någon hade behandlat dem negativt. Detta framställdes genom att många 

direkt gjorde en koppling till andra människors fördomar. Det måste dock poängteras att de 

andra människorna kanske inte har haft för avsikt att vara fördomsfulla, utan det är 

intervjupersonerna som har uppfattat handlingarna som fördomsfulla. Fördomar var något 

som majoriteten hade upplevt, dock var det bara en som direkt uttalade sig om en incident 

som han uppfattade som direkt kränkande och diskriminerande. IP 3 som är adopterad från 

Kina berättar om två incidenter vars gemensamma tema är behandling utifrån etniska 

markörer. Den ena situationen skedde i dåtid när intervjupersonen var yngre och den andra 

nyligen när hon var ute och handlade mat på en större mataffär: 

Jag vet när jag var yngre så hade jag hästen nära där jag bodde, så var det en gammal 

gubbe som kom och försökte fråga mig på halvdålig engelska. Så det är mycket 

sådana fördomar om de man aldrig har mött. […] Det är samma sak nu, nu för bara 

någon månad sen så var jag och handlade på Willy´s liksom, så säger någon så här 

'Ursäkta mig.' Sen hörde jag inte för jag stod och pratade i telefon, jag pratade med 

någon annan, så började de prata på engelska med mig. (IP 3). 

I denna berättelse verkar intervjupersonen ta illa vid sig när personer hon inte känner börjar 

prata engelska med henne, problematiken ligger i en kategorisering utifrån 

utseendemarkörer kopplad till språk. När intervjupersonen berättade detta för mig behövde 

hon inte utveckla varför det var ett problem att andra personer började prata engelska med 

henne. Istället byggdes det upp ett gemensamt samförstånd oss emellan om att det finns en 

delad förståelse om att engelska är ett internationellt språk som kan användas för att 

kommunicera med personer som talar ett annat språk än svenska. Under samtalet förstod 

jag att intervjupersonen upplevde att dessa utomstående personer kategoriserade henne 

som en invandrare pga. hennes utseende och därmed bedömde att hon saknade kunskaper i 

det svenska språket. Paralleller kan dras till den etniska självidentifikationen och den 

externa identifikationen som Irhammar (1997) nämner. I situationerna var 
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intervjupersonens etniska självidentifikation svensk medan den externa identifikationen, 

dvs. de utomståendes uppfattning, var att intervjupersonen var en invandrare. De etniska 

markörerna som kan ha används av omgivningen i de angivna situationerna är utseendet, 

exempelvis hudfärg och hårfärg (jfr Irhammar, 1997). De situationerna som IP 3 berättade 

om kan länkas till Hübinettes (2007) granskning där han fann att adopterade kan utsända 

en bild av främlingskap, invandrarskap och  icke-västerländskhet till omgivningen på 

grund av att deras utseende är ”icke-svenskt” jämfört med normen. Detta visar att 

utseendet kan skapa föreställningar hos andra. IP 3 berättar om två olika situationer som 

spelar ut sig i olika tidsperioder. Detta är ännu ett exempel på ”den personliga tiden”. 

Intervjupersonen refererar till det egna livsloppet och anser att utomstående personer har 

kategoriserat henne utifrån utseende under en lång tid. 

Eftersom jag förstod att intervjupersonerna upplevde särskiljande behandling som något 

negativt utvecklade jag frågan genom att förklara att detta även kunde vara en händelse 

som upplevdes positivt. Detta resulterade i helt andra berättelser som beskrevs med helt 

andra känslor. Många berättelser handlade om andra människors nyfikenhet om de 

adopterades ursprung och en person nämnde att adoptivföräldrar i bekantskapskretsen har 

frågat honom om råd. När dessa berättelser förmedlades i intervjuerna genomsyrades de av 

positiva ord med en antydan till stolthet. IP 4 som jobbar som tandläkare beskriver en 

fördel i jobbet med att kunder vet om att han är adopterad: 

IP 4: När jag jobbar på mitt jobb så kan jag berätta att jag har mycket adopterade barn 

som går till mig som också är från Asien. Så det är ju kul att man ändå är lite av en 

förebild till dem. […] Man ser sig själv i dem.                                                            

CL: Mm. Är det någonting som du har berättat för dem eller har de frågat dig om du är 

adopterad?                                               

IP 4: De har aldrig frågat liksom men jag säger ju till dem att 'Jag är precis som dig, 

jag har också varit adopterad.' […] Det är väl populärt av de som adopterar, av 

adoptivföräldrarna att de går eller att de vill att de ska undersöka sig hos mig för att 

jag också är adopterad kanske. [---] det är kul faktiskt och känner ändå att det var jag 

för 20 år sen. (IP 4). 



32 

 

IP 4 verkar ha funnit en gemensam nämnare med sina kunder på jobbet. När han berättar 

detta verkar det som han tar det som en komplimang att barnens föräldrar vill att barnen 

ska undersöka sina tänder hos honom. I samspelet med barnen känner intervjupersonen att 

de har en gemensam grund och uttalar detta, han känner igen sig i dem och förmedlar detta 

som något positivt. Jag finner det intressant att reflektera över hur intervjupersonen talar 

om sin adoption i citatet. I sättet han pratar med sina kunder verkar det nästan som han 

kliver ur sin egen kategori som adopterad och ser sin adoption som en händelse som hände 

förr och inte finns i nuet. Det kan också nämnas att intervjuperson 4 är en av de personer 

som fann sin adoption vara oproblematisk. I sin avhandling fann Martinell Barfoed (2008) 

att adopterade som uppfattade sin adoption som okomplicerad och oproblematisk inte 

tillskrev adoptionen med stor vikt och kunde anse att den var ointressant i vardagen.  

Under intervjuerna berördes betydelsen av namn, språk och brytning av fyra 

intervjupersoner. Det fanns ingen specifik fråga om detta i intervjuguiden utan i samtalen 

så var det intervjupersonerna själva som började prata om detta temat. Två 

intervjupersoner reflekterade över att de har ett svenskt namn och att de tror att det har 

hjälpt dem i relation till andra människor. IP 1 berättar så här: 

Alltså, jag tror att det har så jäkla mycket med namn och brytning att göra. Hade jag 

till exempel haft ett annat namn så är det ett annat ingångsvärde.  [---]  säg att jag hade 

sagt att jag hette Ali Mohammad. Det väcker helt andra associationer och tankar för 

den som hör det. Bara man har ett namn så har man ju en bild av någon ju. Den som 

heter Ali Mohammad är man, ehh pratar med en person, visst en brytning eller dialekt 

har ju alla...men man respekterar annorlunda. Ja, så det är ju min undsättning i det 

hela  […]  bara ett namn hade kunnat göra min barndom svårare faktiskt om jag ska 

vara riktigt krass. [---] om man har träffat nya människor så vet de inte att jag är 

adopterad när de ser mig, när de träffar mig första gången. I och med att de inte 

uppfattar mig som en vanlig Svensson, men pratar man lite så faller det på plats 

ganska fort. Ja...det är allt från att jag har ingen brytning, inget utländskt namn utan 

det blir mer en utseendefråga, en tröskel man tar sig över ganska fort men som kan 

vara ett extra moment […] (IP 1). 
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IP 1 förmedlar en känsla av tacksamhet över att han har ett svenskt tilltalsnamn. Vid 

intervjusituationen förstod jag genom hans berättelse att han menade att det hade nog 

funnits en risk för att människor hade bemött honom mer negativt om han hade ett 

utländskt namn. Han exemplifierade detta genom att använda namnet Ali Mohammad. Det 

var även andra intervjupersoner som använde Mohammad som ett exempel på ett utländskt 

namn. I intervjun uppstod det en gemensam förståelse att det finns en del negativ 

behandling och fördomar riktat mot andra invandrargrupper som t.ex. har Mohammad som 

vanligt tilltalsnamn. Intervjuperson 1 menade att han inte kategoriserades i samma grupp 

som andra invandrare pga. sitt mer traditionella svenska tilltalsnamn. Dock var det mer 

problematiskt när han träffade nya människor i person eftersom det, enligt honom, skedde 

en kategorisering utifrån utseende som skulle kunna tolkas som en rasifieringsprocess (jfr 

Hübinette & Tigervall, 2008). Intervjupersonen väljer ordet tröskel för att förklara det 

ögonblick som uppstår innan han börjar prata och den andra personen märker att han kan 

prata språket flytande och därmed inte kategoriserar honom som invandrare. Liknande 

resultat kan hittas i Hübinette och Tigervalls (2008) studie som har undersökt relationen 

mellan ras språk och namn hos utlandsfödda adopterade. 

I deras studie fann Hübinette och Tigervall (2008) att det kan vara problematiskt vid 

arbetsintervjuer för utlandsfödda adopterade eftersom deras utseende inte är kongruent 

med deras svenska namn och att de kan tala flytande svenska. Det var flera 

intervjupersoner som berörde ämnet arbetsintervjuer. En person som berättade om detta 

var IP 5: 

Alltså just det här med arbetsintervjuer har jag alltid varit såhär: oh herregud! Jag har 

ett svenskt namn, Karin Lindahl. Och sen när jag kommit till intervjun så kommer de 

och säger 'Ja, Karin Lindahl?' Och så tänker jag, mm nu kommer hon få en chock!  

[…] Alltså att en brun tjej reser sig upp och det har varit såhär 'Jaha! Oj! Det är du som 

är Karin Lindahl.' Så dubbelkollar hon papperna och ser lite chockad ut. Och det är jag 

van vid. (IP 5). 

Intervjupersonen beskriver här en situation där en utomstående person har haft en 

förutfattad bild av henne som vit svensk efter att ha läst tilltalsnamnet på ett papper. Mötet 

mellan intervjupersonen och den utomstående blir lätt förvirrad eftersom intervjupersonens 
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utseende inte är kongruent med det svenska namnet. Intervjupersonen berättade om denna 

händelse med ett skratt och upplevde den som humoristisk. Hon verkade inte tycka att det 

var problematisk. Hon är därmed ett undantag från de många adopterade som tycker att 

sådana situationer är problematiska  (jfr Hübinette & Tigervall, 2008). I dagens läge tycker 

IP 5, som utbildar sig till socionom, att det nästan har blivit en fördel att ha ett utländskt 

utseende vid arbetsintervjuer:  

Men idag till exempel så är det väldigt attraktivt att ha en sånhär mångkulturell 

bakgrund och det känns som Sverige blir mindre och mindre och ju mer du kan om 

kultur och ju mer du liksom kan smälta in på arbetsmiljön desto lättare är det. Så idag 

till exempel, som när jag hade min praktik, så har mitt utseende och att jag pratar 

svenska och att jag kan prata flytande och att jag är svensk och det har på senare tid 

blivit en fördel. […] just inom socionomvärlden så är det väldigt positivt och det är väl 

så att jag mer har märkt det. (IP 5). 

Intervjupersonen reflekterar över hur uppfattningen av mångkulturella personer har 

förändrats. Inom det yrket som hon söker jobb har hon märkt av andras reaktioner att det är 

till hennes fördel att hon har en mångkulturell bakgrund. Om man ska se detta ur ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt så kan man dra en parallell till den fjärde punkten för 

perspektivet som Burr (1995) redogör för, att kunskap och sociala handlingar är knutna till 

varandra. Ett sätt att resonera är att kunskapen om mångkulturella personer i Sverige 

exempelvis invandrare har förändrats. Förr så kan det ha funnits en mer negativ bild av 

mångkulturella personer som har förhandlats fram mellan människor och resulterat i 

sociala handlingar som har varit mer negativa. I dagsläget kan det ha skapats en vidare 

kunskap om dessa personer och deras kompetens i dagens samhälle vilket har resulterat i 

en social handling som är mer riktad mot att förvalta den kompetens som mångkulturella 

personer antas ha, på ett sätt som är mer gynnsamt för samhället. 

Studier har visat att det är ovanligt att adopterade har invandrare eller andra adopterade i 

sin vänskapskrets (Irhammar, 1997; Hübinette & Tigervall, 2008). Dock kan det finnas ett 

intresse och nyfikenhet riktad mot invandrare (Hübinette & Tigervall, 2008). I denna 

studie var det enbart en person som svarade att hon som barn inte hade varit vän med 

någon annan med utländsk bakgrund. De övriga intervjupersonerna hade antingen varit vän 



35 

 

med andra invandrare eller adopterade. Resultatet skiljer sig därigenom från de två 

ovannämnda studierna. IP 5 umgicks med  två adopterade när hon var yngre, deras 

vänskap beskriver hon som följande: 

[…] jag tror att det finns en anledning till varför man dras till varandra. Det tror jag 

faktiskt att det gör. Ehh, jag vet inte om det handlar om att det är nyfikenhet eller om 

det är att man, jag kände i alla fall en väldigt sån dragning till de här två tjejerna som 

var adopterade. Och jag tror att det är för att man vet om att man har något gemensamt 

som ingen annan har. (IP 5). 

Citatet visar att intervjupersonen möjligtvis var nyfiken på de andra adopterade. Senare 

beskriver intervjupersonen att hon kände en samhörighet med de två vännerna. De delade 

en erfarenhet som var speciellt och specifikt för dem. IP 5 berättar under intervjun att hon 

har både vita svenska och personer med utländsk bakgrund i sin vänskapskrets, något som 

hon tycker att hon har haft nytta av: 

Jag märker att jag har väldigt lätt att smälta in på båda hållen.[…] Jag märker att jag 

har en fördel för att jag ehm...lite som en kameleont, man smälter in för att jag har fått, 

jag har det från båda. (IP 5). 

IP 5 förmedlar en känsla av tillhörighet i båda grupperna. Hon har själv kategoriserat sina 

vänner i två grupper, de vita svenskarna och de med utländsk bakgrund/utseende. Att hon 

smälter in i båda grupperna, innebär att intervjupersonen känner att hon har de viktiga 

sociala verktygen för att samspela med båda grupper. 

När det gäller en nyfikenhet riktad mot invandrare, var det tre intervjupersoner som hade 

upplevt en nyfikenhet. IP 3 beskriver sina upplevelser kring ämnet: 

Det var en tid då jag var, jag vet inte hur gammal jag kunde varit, mellan 18 och 20 

årsåldern. Då kände jag att jag drogs till mina utländska vänner. Jag försökte till och 

med lära mig ungerska för jag hade mycket jugoslaviska och ungerska vänner. Då var 

jag lite avundsjuk på att de hade ett språk som var deras. Och jag tillhörde inte någon 

men jag kände att jag smälte in mer i mängden med att vara med de här utländska eller 

med utländskt utseende. (IP 3). 
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IP 3 berättar att hon kände en samhörighet med andra utländska. Hon hade inte de 

gemensamma språkkunskaperna men kände att hon smälte in till utseendet. Som tidigare 

nämnts är IP 3 adopterad från Kina. Detta innebär att hon inte delade gemensamma yttre 

drag som sina ungerska vänner. Dock kände hon ändå att hon smälte in. Detta kan vara  

intressant att reflektera över. Det kan hända att IP 3 i samspel med sina utländska vänner 

har kategoriserat utifrån två grupper, de med utländskt utseende (där flera länder ingår) och 

svenska vita. Jag finner det av intresse att intervjupersonen har funnit en gemenskap när 

det gäller utseende med en grupp som hon inte har samma hudfärg som. Det verkar som att 

hon fann en tillhörighet i det faktum att de också hade ett normbrytande utseende.  

5.4 Reflektioner kring de biologiska ”rötterna” 

I en studie av Irhammar (1997) visade resultaten att 70% av undersökningsgruppen hade 

tankar och funderingar om sitt biologiska ursprung, en så kallad inre sökning. Resultaten i 

min studie visar att endast två personer hade tänkt på sitt biologiska ursprung när de var 

yngre. De personer som inte hade tänkt närmare på sitt ursprung resonerade i likhet och 

menade att de inte kände ett behov av att veta mer när de var yngre. En av personerna 

kände att hon inte hade tid att reflektera över sin bakgrund eftersom hennes biologiska 

farföräldrar sökte upp henne när hon var 16 år gammal. IP 1 som tillhör gruppen som inte 

har haft tankar kring sitt ursprung resonerade som följande: 

Jag har inte grubblat så mycket om var jag kommer ifrån och varför det har blivit som 

det har blivit. Jag har ju fått lite information om vad som har hänt liksom. [---] Jag har 

inget minne det ska jag inte säga men har ändå något som man vet, lite historik. Ehh, 

jag kan känna att det räcker för mig. [---] Alltså jag har fått lite information och stillat 

mitt intresse. Vissa kanske inte får reda på någonting alls och känner att man måste få 

reda på någonting och då kanske man vill veta någonting. (IP 1). 

IP 1 uttrycker en viss tillfredsställelse med att han har haft tillgång till lite information om  

sin bakgrund under uppväxten. Detta har, enligt honom, resulterat i att han inte känt ett 

ytterligare behov av att tänka på det biologiska ursprunget. Som citatet visar, jämför han 

sig själv med andra adopterade och hur det möjligtvis ser ut för dem. 
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De två personerna som hade funderat på sitt ursprung under uppväxten beskrev tankarna 

som fantasier. IP 5 förklarade: 

Det har jag alltid varit nyfiken på, man har ju alltid haft en förskönad bild över sin, de 

flesta adopterade har säkert någon gång hittat på såna där fantasigrejer som att man har 

haft en mamma och pappa och säkert en massa syskon och de har bott där […] Ehhm 

vissa förtränger det helt och andra  kastar sig in i en fantasivärld, och det har jag gjort 

och det gör jag fortfarande. (IP 5). 

IP 5 jämför sig själv med andra adopterade och antar att många andra fantiserar om de 

biologiska föräldrarna. I intervjun utvecklade hon tankarna och berättade att de handlade 

mycket om likheterna mellan sig själv och de biologiska föräldrarna, särskilt modern. 

Detta stämmer överens med Irhammars (1997) resultat som visar att tankarna hos de 

adopterade berörde tankar kring bl.a. de biologiska föräldrarnas personlighet och utseende. 

Hos IP 2, adopterad från Chile, väcktes tankar om de biologiska föräldrarna när han kom i 

kontakt med andra personer från Chile: 

Alltså i den åldern (10-11 år) så tror jag att det var jag själv som fantiserade och hade 

tankar hit och dit. […] så kommer jag ihåg att de bostadsområdet som de bodde i, så 

bodde det eller flyttade in en familj som var från Chile, fick jag reda på. Jag gick mycket 

och dagdrömde och tänkte på om, oh undrar om det är mina föräldrar? De är här och letar 

efter mig och sådära. (IP 2). 

I berättelsen redogör IP 2 för en specifik händelse som satte igång tankarna om de 

biologiska föräldrarna. Både IP 5 och IP 2 beskriver sina tankar som fantasier, detta kan 

tyda på att de själva i vuxen ålder tycker att tankarna är overkliga. IP 5 tillkännager att hon 

i vuxen ålder fortfarande kan fantisera om detta.  

När det gäller den yttre sökningen av ”rötter”, var det fem personer som aktivt har försökt 

få reda på mer information om sitt ursprung. Alla fem har återvänt till länderna de 

adopterades från och har där aktivt sökt ytterligare information. Dock finns det delade 

meningar om vilken typ av information de har velat få fram. Två personer åkte till 

ursprungslandet endast för att uppleva kulturen och eventuellt få se barnhemmet som de 

bodde på. Två personer uppgav att de både hade för avsikt att uppleva kulturen och se var 
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de kom ifrån men att de också hade förhoppningar om att få mer information om den 

biologiska familjen. En av intervjupersonerna som redan har haft kontakt med sina 

biologiska farföräldrar genom att de aktivt sökt upp henne, berättade att hon reste till 

ursprungslandet för att lära sig mer om kulturen och för att träffa fler släktingar. Hon är 

den enda i denna studie som har träffat biologiska släktingar i person. Ingen i 

intervjugruppen har träffat sina biologiska föräldrar. Resultaten visar även att de personer 

som har identifierat sig mer med sin ursprungliga nationalitet även är den grupp som mer 

aktivt har sökt information om sina biologiska föräldrar och har förmedlat en önskan av att 

få träffa dem. 

Den person som inte hade fört någon yttre sökning av ”rötter” motiverade detta: 

IP 1: Ehh, sen jag är alltid så undrande att jag gärna skulle vilja åka tillbaka dit och 

bara se hur det är, liksom. […] men det har hunnit gått 33 år och man har ju inte fått 

tummarna loss. Men alltså, tar man upp ämnet så kan jag säga absolut jag skulle vilja 

åka tillbaka dit. Det är inte prio 1 eller så.                                      

CL: Men om du skulle vilja åka dit, är det för kulturen eller är det för att aktivt söka 

upp någon från barndomen eller...                                  

IP 1: Nej, jag har inget behov av det [att söka upp någon från barndomen].               

CL: Mer för att uppleva hur det ser ut där kanske?                                

IP 1: Bara för att uppleva och se var det är någonstans. (IP 1). 

IP 1 uttrycker en önskan om att åka till ursprungslandet någon gång i framtiden, dock 

poängterar han att det inte är en prioritet. IP 1 har därmed ingen yttre sökning av 

ursprung. Att besöka ursprungslandet är inget han känner ett större behov av att göra.  

IP 6 åkte till ursprungslandet endast för att uppleva kulturen och se barnhemmet. Men när 

hon var på barnhemmet gavs hon möjligheten att få ytterligare kunskap om de biologiska 

föräldrarna: 

CL: Fick du resa på någonting av barnhemmet?       

IP 6: Ehm, jag kunde ta reda på det. Jag var jättenära att ta reda på, alltså den fakta 

som fanns. Men sen kan jag säga, det var precis som någon sa till mig: 'Ah men Ulrika 

[IP 6s namn], varför ska du göra det? Du har ju din mamma och pappa där hemma. 
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Det är de som du har växt upp med som är dina föräldrar.' Och då vände det för mig. [-

--] Men sen om jag tar reda på det [i framtiden], det ska jag inte säga att jag inte gör 

heller men det kan ju vara kul också att veta.                  

CL: Var det så att du inte kände dig redo för det eller var det bara så att du inte hade 

ett behov av att veta?          

IP 6: Ja, jag kände nog ett behov av att inte veta. (IP 6). 

IP 6 hade inga förväntningar om att få reda på mer information om de biologiska 

föräldrarna, därför ställdes hon inför ett svårt beslut när hon fick möjligheten. Efter 

samtalet med sin vän valde hon att inte ta reda på mer. Detta skulle kunna tolkas som att 

det sociala samspelet mellan IP 6 och hennes vän formade IP 6s tolkning av situationen 

och påverkade hennes beslut. Man skulle kunna reflektera över om intervjupersonen fick 

dåligt samvete för att ta ta reda på mer information om de biologiska föräldrarna eftersom 

hon då kanske känner att hon sviker adoptivföräldrarna. Om detta är fallet kan paralleller 

dras till Irhammar (1997) som framställer detta som en anledning till att adopterade inte 

väljer att ta reda på det biologiska ursprunget. Dock verkar det som att IP 6 eventuellt 

skulle vilja ta reda på mer information i framtiden. Därmed verkar IP 6 tro att de egna 

tankarna och känslorna om ämnet kan vara föränderliga i tid.  

När majoriteten av  intervjupersonerna samtalar om sina biologiska föräldrar motiveras 

svaren utifrån det egna perspektivet. De beskriver t.ex. hur de tror att de hade påverkats av 

att träffa sina föräldrar. De personer som har en önskan att få träffa en eller båda av sina 

biologiska föräldrar motiverar detta utifrån sina egna behov att de skulle må bra av att veta 

var de kommer ifrån. En person som skiljde sig från mängden i tankesätt var IP 5. Så här 

beskriver hon känslorna av att någon dag åka till ursprungslandet och träffa sin biologiska 

mor: 

Jag förstår ju nu att tiden tickar ju också, tänk om jag åker dit en dag så är hon inte 

där? Jag känner mig lite pressad att göra det, inte för min egen skull utan jag skulle 

vilja göra det för hennes skull. […] många adopterade tänker ju 'Jo, men jag kanske 

skulle vilja träffa min biologiska mamma men jag gör det för mig, jag behöver träffa 

dem.' Jag har också tänkt likadant men sen fick jag höra i det här brevet [ett brev från     

den biologiska mamman till IP5] att hon var jätte utsatt när hon skulle adoptera bort 
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mig. […] bara grejen att som kvinna adoptera bort sitt barn mot sin vilja måste ju vara 

jätte hemskt. [---] och då känner jag liksom att utan henne så hade jag aldrig liksom 

haft det som jag har nu. Så nu känner jag att det är klart att jag har en skyldighet att 

stötta henne lika mycket som hon gjorde rätt val med mig. Hon kunde ha gjort en 

snuskig abort säkert liksom, men det gjorde hon inte. Så jag ser det ändå som att jag 

nästan, jag vet inte, skyldig henne att göra det. Det låter så jäkla förfinat, men jag 

tänker lite så. (IP 5). 

IP 5s berättelser visar att tankarna kring varför hon skulle vilja träffa sin biologiska mor är 

föränderlig i tid och i samspel med andra. Efter att hon läste ett brev från sin biologiska 

mor och fick reda på varför hon adopterades bort, kände hon ett medlidande med modern 

och försökte sätta sig in i moderns situation. Efter detta kände IP 5 att motivationen till att 

åka och besöka henne skiftade från det egna perspektivet till moderns perspektiv. Därmed 

kan man säga att samspelet med den biologiska modern genom brevet påverkade 

intervjupersonens tankar i den inre sökningen av biologiskt urpsrung. Det är nämnvärt att 

berätta att samtliga intervjupersoner i denna studie förmedlade en förståelse med de 

biologiska föräldrarnas situation vid adoptionen. Det fanns därmed ingen antydan till några 

negativa känslor till de biologiska föräldrarnas orsaker till valet av adoption. De personer 

som inte visste vad anledningen var till sin adoption redovisade för olika möjligheter till 

detta. Det tyder på att de själva hade skapat en bild av möjliga situationer i den inre 

sökning av rötter. 

6. Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur vuxna internationellt adopterade uppfattar 

sin ”etniska identitet”. Genom att intervjua de adopterade personligen har jag fått fram  

deras egna berättelser kring detta, både från barndomen och i nutid. Resultaten belyser de 

adopterades syn på ”etnisk identitet” utifrån olika sammanhang; deras personliga 

uppfattningar, identitet i relation till familj och vänner, identitet i relation till utomstående 

personer och identitet i relation till den inre och yttre sökningen av ursprung. 

Resulaten visar att det fanns en variation i hur intervjupersonerna upplevde sin nationella 

tillhörighet. De personer som uppfattade sig vara en blandning av svensk och sin 
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”ursprungliga” tillhörighet pekade ut resor till ursprungslandet som en vändpunkt i den 

”etniska identiteten”. Studien visar att den personliga uppfattningen om ”etnisk identitet” 

är föränderlig i tid och föränderlig i det personliga livsloppet. När det gäller synen på sig 

själv och sitt utseende, var det enbart två personer som hade uppfattat sitt utseende som 

problematiskt och något som de ville ändra på under sin uppväxt. Intervjupersonernas 

berättelser visar att det fanns en stark koppling mellan det självuppfattande problematiska 

utseendet och det sociala samspelet med omgivningen.  

Resultaten i denna studie styrker tidigare studiers resultat när det gäller problematiken 

kring den adopterades ”annorlunda” utseende gentemot övriga familjemedlemmar i 

adoptivfamiljen (jfr Dalen, 2007). Intervjupersonernas berättelser om adoptivfamiljen och 

adoptivföräldrarna genomsyrades av ett tema, ”normalitet”. De hade alltid känt att det var 

”en i familjen”. Berättelserna visar på att det var endast genom samspel med andra som 

tankarna kring ett annorlunda utseende uppenbarades, något som kan uppfattas som ett 

brott i ”normaliteten” som intervjupersonerna upplevde. När det gällde samspelet med 

jämngamla medgav de flesta att de hade blivit retade och kallats för olika namn med 

negativ klang. Endast en person uppgav att hon hade blivit utsatt för negativ särbehandling 

under skoltiden. Intervjupersonerna valde att inte använda ord som mobbing och 

diskriminering för att beskriva incidenterna. Detta kan tolkas på olika sätt. Det kan tolkas 

som att de försökte tona ner incidenterna (jfr Hübinette & Tigervall, 2008) eller att de inte 

upplevde incidenterna som problematiska (jfr.Martinell Barfoed, 2008). 

När det gäller okända möten, dvs. möten med människor som intervjupersonerna inte 

känner, kunde intervjupersonerna redogöra för incidenter som de uppfattade som 

fördomsfulla. Många av berättelserna belyste att intervjupersonerna upplevde att de 

kategoriserades av utomstående personer som invandrare, något som de upplevde som 

frustrerande.  Dock kunde intervjupersonerna redogöra för fördelar med ett utländskt 

utseende. Intervjupersonerna poängterade vikten av språk, namn och brytning i möten med 

andra personer. Två personer uppgav att de tror att sina svenska namn har underlättat för 

dem i möte med andra. Resultaten från denna studie visar att en del av intervjupersonerna 

umgicks eller hade umgåtts med andra adopterade och/eller andra med utländsk bakgrund. 

Dessa resultat stämde inte överens med en tidigare studie (jfr Irhammar, 1997). En del av 
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intervjupersonerna uttryckte att de kände en samhörighet med dessa vänner och att de 

också var nyfikna på andra grupper med utländskt utseende. 

Endast två personer i denna studie uppgav att de hade funderat kring sitt ursprung när de 

var yngre, dvs. haft en inre sökning om ursprunget. Detta yttrade sig i fantasier om den 

biologiska familjen. De som inte hade tänkt på sitt ursprung uppgav att de inte hade ett 

behov av att fundera. Alla intervjupersoner förutom en hade fört en yttre sökning av 

ursprung genom att resa till de länder de adopterats från. Dock var det enbart två personer 

som aktivt sökte information om den biologiska familjen. Resultaten visar att de personer 

som identifierat sig mer med sin ursprungliga nationalitet hade mer aktivt sökt information 

om de biologiska föräldrarna och förmedlat önskningar om att veta mer om dem än övriga 

intervjupersoner. 

Resultaten i denna studie genomsyras av pendlande beskrivningar när det gäller 

identitetsfrågor. Resultaten visar att intervjupersonernas syn på sin etniska identitet och sitt 

ursprung påverkades av möten med andra personer samt att tankarna är geografiskt och 

tidsmässigt styrda. Jag anser att detta kan vara intressant att studera vidare.  

Eftersom jag sökte upp intervjupersonerna genom snöbollsmetoden är jag medveten om att 

åldersfördelningen inte har varit bred. Eftersom intervjupersonerna berättar om pendlande 

tankar kring den ”etniska identiteten” från barndomen till nutid, hade det varit av intresse 

att undersöka äldre adopterades tankar kring detta ämne. Jag är medveten om att alla 

intervjupersoner är nära varandra till åldern och tillhör därmed samma generation. Jag 

anser att resultaten från denna studie kan vara påverkad av en generationsfråga. Därmed 

kan det spekuleras i om resultaten hade sett annorlunda ut om ålderfördelningen hade varit 

bredare, något som kan vara intressant undersöka. Berättelser om tankar och upplevelser 

kring adoption är personliga, därför kan inte berättelserna som kommit till uttryck i denna 

studie generaliseras till adopterade som grupp. 

Efter att ha studerat ämnet adoption närmre genom att ta del av adopterades berättelser, vill 

jag påstå att dessa livsberättelser är unika för varje person. Som vilken livsberättelse som 

helst anser jag inte att adopterades upplevelser och tankar kan generaliseras på gruppnivå, 
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vilket det finns en tendens till att göra i forskningen. Dock kan jag kanske göra en 

generalisering; alla upplevelser och tankar påverkas ständigt av andra människor, tiden och 

platsen.  
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Bilaga 1- informationsbrev 

 

Till dig som medverkar i denna intervju 

Jag studerar på socionomprogrammet vid Lunds Universitet. Jag skriver en C-uppsats med 
syfte att undersöka och belysa vuxna internationellt adopterades egna berättelser om hur 
det är att vara adopterad och uppvuxen i Sverige. Alla som deltar i denna studie är vuxna 
över 25 år och är ”synligt” adopterade.  

Det är helt och hållet frivilligt att medverka som intervjuperson i denna studie, därmed kan 
du när som helst avbryta ditt deltagande. Som medverkande i denna studie, garanteras din 
anonymitet. Intervjuerna kommer endast att använda i syfte till min C-uppsats och inget 
annat.  

Om du har några frågor efter intervjutillfället går det bra att höra av dig till mig. 

 

Tack för din medverkan! 

Christine Luthra 

Tel: 0702-853455 

E-post: christine.luthra.604@student.lu.se  
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Bilaga 2- intervjuguide 

 

1. Bakgrundsfrågor: Kön?, Ålder?, Adoptionsland?, Ålder vid adoptionen? 

2. Hur skulle du beskriva din uppväxt?: Hur ser adoptivfamiljen ut? Var växte du 

upp? Umgicks du med andra adopterade? 

3. När/hur förstod du att du var adopterad? Hur tänkte du då? Vem berättade detta 

för dig? 

4. Hur skulle du beskriva din relation till dina föräldrar och ev. syskon? Under 

din uppväxt? Idag? Har du känt dig ”annorlunda” på något sätt i relation till dem? 

5. Hur skulle du beskriva din skolgång? Hur har du blivit bemött av andra i din 

egen ålder?  

6. Hur har du blivit bemött av utomstående personer? 

7. Har du känt att du har varit utsatt för särskiljande beteende från andra? 

Positivt och/eller negativt? Hur upplevde du detta? Hur hanterade du det? 

8. Känner du dig svensk? 

9. Har du någonsin funderat över din bakgrund som adopterad? När? Var? 

Känslor kring detta? Vad var det för funderingar? 

10. Har du haft ett etniskt intresse under din uppväxt? När? Var? Hur kom detta till 

uttryck? 

11. Ser du några fördelar med din adoption?  
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